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Til leseidanna. 

Það mun þykja við eiga, að jeg gjöri grein fyrir því með 

fán orðum, er hefur komið mjer til að ráðast í að gefa út 

Jóns lazabók hina fornu, sem nú hefur ekki verið prentuð 

“ 

síðan 1709. — Aðalhvöt mín til þessa var þá sú, að þú að 

lögbök þessi sie, nú orðið, í mörgum atriðum úr gildi geng= 

in, þá er hún þó eina lögbúkin, er vjer Íslendingar höf- 

um, og hefur verið að miklu leyti gildandi landslagabók hjer 

á landi hátt á fjórða hundrað ára, og fjölda margaraf hin- 

um almeunnsta lagasóknum hjá oss fá enn þann dag í dag 

úrslit sín eptir laga-ákvörðunum honnar, og fjölda margar af 

„ hinum seinni tilskipunum konunga vorra, er breyta sumiin 

atriðnm hennar, eru eðlilega leiddar af henni sem frumlög- 

um.  Áuk þessa eru mörg atriði í þessari hinni fornu lög- 

bók, sem þrátt fyrir það, þó að þan sjeu úr gildi gengin 

sem laga-ákvarðanir, sýna oss ljúslega og kenna hver rjett- 

indi land vort hafi, og hversu Magnús konungur, er setti 

þessa lögbók, viðurkenndi fullkomlega hinn frjálsa sambands- 

sáttmála, er vjer gjörðum við Noregs konunga, þegar stjórn- 

leysi innlendra höfðingja vorra, þrekleysi alþýðunnar og slæg- 

viturleæ áleitni Hákonar gamla kollvarpaði hinni fögru og 

frjálslegu stjórnarskipun forfeðranna. 

það knúði mig enn fremur til þess að gofá lögbúk þessa 

út að nýjn, að margir höfðu kvartað um, hve torvelt væri 
að eignast þessa búk; enda hefur hún ætið vorið í slíku uppá- 

haldi hjá lærðum og leikum hjer á landi, að menn hafa 

einatt yfirborgað gömlu útgáfuna, þegar svo hefur borið til, 

að hún hefur verið á boðstólum. . 
Hjer vil jeg segja með fánum orðum, hvernig lagabrqyt- 

ing varð á Íslandi eptir að það var komið undir konungsvald. 

það mátti nú geta því nærri, eptir að Íslaud gekk und= 
a 
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ir konnngsvald, að konungar mundu sem fyrst vilja fá lands- 

lögunum breytt, því hin forna lögbók Íslendinga Grágás hafði 

svo margar ákvarðanir, er ekki gátn staðizt með hinni nýjn 

stjórnarskipun. það leið heldur ekki lengi, því árið eptir, 

að allir á landi höfðu að fulln gengið undir konungsvald, eða 

1265, sendi Magnús konungtir hit fyrsta frumvarp til löx- 

bókar til Íslands, Járnsíðu eða Hákonarbók — hið síðara 

mun hún kölluð af því, að Hákon konungur gamli hafði þeg- 

ar fyrir fráfall sitt verið farinn að búa hana undir. — þessi 

bók var nú ekki lögtekin fyr en 1272, vog mun þó aldrei 

hafa orðið hugþekk alþýðn. 

Magnús kunungur varði miklum tíma meðan haun sat 

að völdum til að endurbæta lög Í ríki sínu, og var það því 

sann-nefni, að hann var kallaður lagabætir. Hann bætti um 

flest lég í Noregi, og hefur farið mikið orð af því; svo að 

Íslendingar fólu hunum á hendur að gefa sjer einnig uýja 

lögbók, vg ljet hann þá setja saman þessa bók, og hefur 

hann sjálfsagt haft Í ráðum með sjer íslenzka höfðingja, er 

um það leyti vorn iðuglega við hirð hans. þessi lögbók var 

nú samt ekki send til Íslands fyr en að Magnúsi konungi 

liðnum, að þeir fórn út með hana um haustið 1280 Jón lög- 

imaðnr Einarsson, er hún hefur síðan verið kennd við, ug Loð- 

inn leppur, norskur vildarmaður. þeir fóru um land um haust- 

ið og vorið eptir fyrir þing, og ljetu menn sverja Eiríki 

Magnússyni land og þegna, og um veturinn kyurtn menn 

sjer hina nýju lögbók, og var síðan á alþingi deila mikil um 

lögtekning hennar. þótti Árna byskupi og öðrum klerkum 

mjög dreginn þar fram konungs rjettur, og þó að mikil l.n- 

un væri á gjörð um óbótamál og aðrar fjársektir frá því sem 

verið hafði í hinum eldri lögum, þá þótti þó bændum víta 

freklega mælt, og mæltu móti ýmsu er í bókinni stóð; en þó kom 

svo fyrir kapp Loðins og fylgi handgenginna manna íslenzkra, 

að hún var það sumar mest öll lögtekin með lófataki á alþingi !. 

1, Greinilegri frásögn um þetta er að lesa Í Árna bysk- 

ups sögu 25, 28, 29 og 30 kapítala; sbr. einnig Safn til 

sögn Íslands 1. b. 636-—7. bls. 
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Eptir því sem tímarnir hétu fram, og land vort komst 

undir stjórn Dana konunga, er lítið þekktu, hvernig hjer 

hagabi til, ræður það af líkindum, að ýmislegt hafi fram- 

komið Í tilskipunum stjórnarinnar og annari lagasetningu, er 

sniðið var eptir lögum og rjetti Í Danmörku, án þess athug- 

að væri, að hve miklu leyti slíkt ætti hjer við, og án þess 

að alþingið hefði þau áhrif á lözgjöflna, sem ætlazt var til 

í upphafi, að það hafti. Eptir því sem konungsvaldið styrkt- 

ist, eptir því rjenaði löggjafarvald alþingis í framkvænidinni, 

þó að rjettarkrafan til þessa valds stæði og standi enn ó- 

breytt. þannig er það þá smám saman svo komið, að nokk- 

ur hluti þessarar fornu lögbókar er úr gildi genginn, og ýms 

lög komin í staðinn, án þess þó að mein aðallögbók hafi 

verið innleidd hjar síðan að Jónsbók var lögtekin. 

Jeg fann því brýna nauðsyn til bera, að útgáfu þessari 

á Jónsbók skyldi fylgja inngangur, er skýrði frá því stutt- 

lega, hverjir kaflar í lögbók vorri væru nú úr lögum teknir, 

og hverjar væru hinar helztu tilskipanir og lög, er nú etæðu 

um þeesa kafla, sem og hverjir bálkar hennar enn þá væru 

hjer landslög að nokkru eða öllu leyti; en sjálfur var jeg 

ekki fær til þessa, því mig skorti þa lagaþekkingu, er til 

slíks. þurfti. Jeg leitaði því til herra amtmanns J. P. Hav- 

steins að takast þetta á hendur fyrir mig, og varð hann við þess- 

ari bón minni, þó að hans mörgu embættis-annir gefi honum lít- 

inn tíma afgangs til þess konar starfa. Útgáfu þessari fylgja 

því: Nokkrar athugasemdir nm núverandi gildi 

Jónsbókar og umlöggjöf Íslands yfirhöfuð eptir 

amtmann Havstein og sýslumann E. Briem, og tjái jeg þeim 

hjer innilegnstn þakkir mínar fyrir þessa mikilvægu hjálp, er 

þeir hafa látið mjer í tje með útgáfu bókarinnar, 

Um útgáfu sjálfrar bókarinnar þarf jeg ekki að vera lang= 

orður. Textinn er tekinn eptir hinni seinnstu prentuðu útgáfu 

1705, og þær mismunagreinir, er þar standa aptan við bókina, og 

nokkurs þóttu verðar, eru hjer settar neðanmáls, þar sem þær 

áttu við textann. Rjettarbótuuum aptan við ar raðað niður eptir 

áraröðinni, er þær hafa út komið, að því leyti sem varð, og er þar 

Fn 
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bætt við í heilu lagi rjettarbótum þeim, er skotið erinn Í texta 

bókarinnar, til samanburðar, og era þær teknar eptir laga- 

safni Íslands. Efnisregistrið er einnig hið sama, en bætt við 

vegistri yfir efni bálka og kapítela og Tjettarbæturnar. 

Jeg vona að útgáfa þessi geti ,þannig bætt úr því, bvað 

sjaláfsngin þessi ágæta fornbók er orðin, og að hún með 

inneanginum geti bent alþýða víða til, hvað lög eru í landi. 

það getur vel verið, að það fyrir vísindamenn og lögfræð- 

inga væri nauðsynlegt, að gefa Jónsbók út eptir elatn og 

beztu skinnbókum með samanburði handrita og lærðum skýr- 

ingam, en hvorki var þessa hjer kostur, enga er það einmitt 

þessi texti bókarinnar, som við hafður hefar verið, og dóm- 

ar á byggðir, svo að hann virðist fullnógur almenningi. 

Jeg sendi yður því Jónsbók, landar géðir! þannig ús 

garði gjörða, og vona, að þjer takið henni eins vel vg þjer 

hafð áður gjört, á 

kureyri 1. janúar 1858. 

Sveinn Skúlason. 
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Nokkrar athugasemdir 

um núverandi gildi Jónsbókar, og um löggjöf 

Íslands yfirhöfuð. 

bað er kunnugra en frá þurfi að segja, hvílík ó- 
vissa hefur átt sjer stað um það, hvað hjer á landá 
væri lög og rjettur, og er það sumpart að kenna 
lagasetningunni, þar sem útlend lög hafa opt ver- 
ið innleidd hjer, „að því leyti þau ættu hjer við“, 
án þess að frekari skýring hafi á því verið gjörð, 
eða án þess, að þau væru löguð eptir háttum lands- 
ins, eða snúið á íslenzka tungu, og jafnvel án þess 
þau væru birt, en einkum var það að kenna yfir- 
völdum landsins og dómendum, að hjer var beitt 
útlendum lögum fremur en lagaheimild var til. 
Um þetta var þegar á öndverðri 18. öld kvartað 
af Páli lögmanni Vídalín (sjá Skýr. yfir forn- 
yrði lögbókar 1. 396. bls.), enda má og sjá vott 
þess í lögþingisbókunum. 

Hins vegar er það eðlilegt, að sumar greinir 
í lögbók Íslendinga, er var lögtekin á alþingi ár- 
ið 1281, og síðan hefur verið nefnd Jónsbók — 
fleiri en þær, er beinlínis voru afmáðar með lög-" 
um — hafi úrelzt, þegar tímar liðu fram, og bæði 
stjórn og landshættir breyttust, og einkum þegar 
lagasetningin var, einsog áður er sagt, þannig, að 
sum af hinum nýju lagaboðum voru byggð á öðr- 
um grundvelli en hin eldri lög, og stóðu ekki í 
neinu nánu sambandi við þau. 

þegar Ísland var gengið undir vald Noregs 
konungs árið 1262, bar löggjafarvaldið konungin- 
um og alþingi í sameiningu; en eptir að einveld- 
ið komst á, er það í hendi konungs eins, og er 
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því vilji konungsins, er hann lætur í ljósi í lögun- 

um, skuldbindandi fyrir þegnana, sjá konungsúrsk. 
27. júní 1813, en til þess að lögin nái fullkomnun 
og almennu gildi, er nauðsynlegt að birta þau þegn- 
unum, og segir þar um Í tilsk, 8. okt. 1824, 
sem hjer er lögleidd með konungsbr. 7. des. 1827, 
að þinglýsing laganna sje hið almenna og fyrir alla 
skuldbindandi birtingarform; þó er athugandi, að 
hin almennu lagaboð, fyrir Danmörku eða Noreg 

eru ekki gildandi á Íslandi fyrir það, þó þau hafi 
verið birt hjer á lögformlegan hátt, því til þess, 
að eitthvert lagaboð verði einnig gildandi hjer á 
landi, útheimtist líka, að annaðhvort lagaboðið sjálft 
eða þá annað sjerstakt lagaboð beri þess vott, að 
slíkt sje löggjafans vilji eða tilætlun. 

það má kalla, að konferenzráð M. Stephen- 
sen væri hinn fyrsti, er leitaðist við að hrinda í 
lag rjettarfari Íslands með vísindalegri rannsókn 
um hvað hjer væru gildandi lög; nú finnast í 
Lagasafni Íslands ágætar upplýsingar um þetta efni. 

Hvað nú sjer í lagi gildi Jónsbókar snertir, 
þá er lögmálið svo ýmislegs efnis í hverjum bálki, 
og jafnvel í hverjum kapítula, að ekki dugir að 
ganga á röðina og segja: þessi er gildandi, þessi 
er afmáður. Ber og til þessa, að hin seinni laga- 
boð breyta opt hinum eldri ákvörðunum án þess 
að afmá þær öldungis. Að öðru leyti má geta 
þess, að rjettindi manna styðjast ekki einung- 
is við hin skrifuðu lög, heldur og við lands- 
hátt og venju, eða það sem að fornu hefur verið, 
og er venjan opt látin hafa meira gildi en skrif- 
uð lög, er aldrei hafa náð rótfestu, eða um lang- 
an aldur ekki hefur verið framfylgt. 

Þrjár hinar helztu rjettarbætur, er komu út 

hingað fyrst eptir að lögbókin var lögtekin 1281, 
nefnilega: Eiríks konungs prestahatara árið 1294 
og Hákonar konungs Magnússonar 1305 og 1314, 
voru, eins og hin síðarsta þeirra býður, ritaðar í 
bókina, og er í hinum prentuðu útgáfum Jónsbók- 
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ar rjettarbótum þessum grein fyrir grein skotið 
inn Í á ýmsum stöðum, þar sem það hefur þótt 
eiga við. 

Eins og sjá má af Jónsbókar kristinndómsbálki, 
kap. 2. hafði byskup á þeim tímum vald til and= 
legra hluta eins og konungur til veraldlegra hluta. 
þannig samdi Arni byskup Þorláksson kristinnrjett, 
er var lögtekinn á alþingi árið 1275, en þó var 
í Hólastipti farið eptir hinum eldra kristinnrjetti 
Þorláks og Ketils frá 1122, þangað til: Magnús 
konungur Smekkur gaf þá skipun 19. okt. 1354, 
„að sá kristinndómsrjettur, er gengi sunnanlands, 
skyldi ganga um allt landið“.  Kristinnrjettur Árna 
byskups gilti fram að siðaskipttnum, og gildir enn, 
að því leyti boðorð hans geta staðizt með hinum 
nýja sið, en eptir siðaskiptin tók konungur að gefa 
fyrirskipanir um kirkjuleg málefni.  Kirkjuordin- 
anzía Kristjáns III. frá 1537 var lögtekin í Skálholts 
stipti á alþingi 1541 og í Hólastipti 1561, og líka 
voru Rípar-artíkular frá 1542 álitnir að gilda hjer 
eins og nokkurs konar viðbót við ordinanzíuna. 

Tilskipun 29. nóvember 1622 lögleiddi hjer hina 
norsku kirkjuordinanzíu Kristjáns IV. frá 1607. 

Einnig hefur kirkjuritúalinu frá 1685 að miklu leyti 
verið fylgt hjer á landi. 

Arið 1564 var hinn svo nefndi Stóridómur 
(um hórsakir og legort) samþykktur á albingi, og 
árið eptir staðfestar af konungi. Árinu áður 1563 
hafði Friðrik konungur HM. boðið, að í þess konar 
málum og öðrum málum, þar sem Íslands lög næðu 
ekki til, skyldi dæmast eptir „recessinum“ (þ. e. 
Koldinghús recessi frá 1558). Sama ár 1568, 27. 
marz kom út lagaboð, er skipaði yfirrjett á Islandi; 
átti höfuðsmaðurinn að vera forseti og nefna í dóm- 
inn með sjer 24 af hinum helztu og beztu mönn- 
um landsins, til þessa dóms mátti skjóta dómum 
lögmanna. Lagaboð þetta var endurnýjað 6. des- 

ember 1592; sbr. konungsbr. 19, apríl 1704 og 
7. maí 1735. 
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Að Béra leyti urtu engar stórkostlegar breyt- 
ingar á lögbókinni fyrri en á 18. öld, og virðist 
einfaldast að tilgreina við hvern bálk eða kafla sjer 
í lagi hin helztu lagaboð, er þar að lúta. það er 
ekki ætlað athugagreinum þessum að útskyra inn- 
tak þeirra og efni eða útlista í samhengi allar þær 
reglur, er gida um yjettindi manna, því til þess 
þyrfti langan tíma og nákvæma vísindalega rann- 
sókn, samanburð á eldri og yngri lögum með öllu 
því er þar að lýtur og útheimtist til að ná rjett- 
um skilningi laganna í öllum greinum.  Hjer verð- 
ur einungis minnst á hin helztu af hinum seinni 
lagaboðum eptir bálka skipun lögbókarinnar. 

það virðist samt ekki illa til fallið, að áður sje 
skýrt frá tilraunum stjórnarinnar að semja nýja 
lagabók handa Íslandi,og bæta þar við nokkurri 
skýringu um hina íslenzku lagasetningu yfirhöf- 
uð að tala. 

Árið 1688 sendi Kristján konungur V. lög- 
mönnum hina norsku lögbók, er út var komin ár- 
inu áður, og bauð þeim ásamt nokkrum af hinum 
lögfróðustu sýslumönnum að semja nýja íslenzka 
lögbók í svo mikilli líkingu við hina norsku sem 
unnt væri, en það sem í Íslenzkum lögum væri 
þess eðlis, að það gæti eigi lagazt eptir Norsku 
lögum, þá skyldi haga því eptir Íslands háttum og 
venju. þetta var ítrekað með konungsbr. 29. maí 
1719, og sendi þá lögmáður P. Vídalín frumvarp 
til íslenzkrar lögbókar, er konungsbr. 2. maí 1732 
skipar þáverandi lögmönnum og nokkrum sýslu- 
mönnum að endurskoða og lagfæra; jafnframt skyldi 
snúa frumvarpinu á dönsku, og sú útlegging fylgja 
því, þegar það væri að öllu leyti búið, og yrði sent 
til stjórnarinnar Í. 

1) Frumvarp Vídalíns er nú Í bókasafni háskólans, en af 

hinu umbætta frumvarpi eru til tvær útleggingar önnur ept- 
ir lögmann M. Gíslason í skjalasafni stiptamtsins, en hin 
eptir lögmann Bekker í bókasafni konungs (sjá nótur við 
kgsbr. 39 maí 1719 og 7 maí 1735 í lagasafni Íslands). 
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Með fyrtjeðum konungsbrjefum 1688 og 1719 
var byskupum boðið með ráði og styrk lögmanna 
og nokkurra annara, er þar til væru færastir, að 
semja ný kirkjulög og laga þau eptir Norsku lög- 
um, 2.bók. Var frumvarp til kirkjulaga samið a€ 
Mag. Jóni Vídalín og að nokkru leyti af Steini 
byskupi Jónssyni, og eptirfýtarlegri endurskoðun er 
var skipuð með konungsbr. 12. maí 1727, var frum- 
varpið sent til kanselísins 1729. 

það lýtur svo út sem frumvörp þessi hafi 
gleymzt um tíma, því í brjefi 20. marz 1753, þeg- 
ar verið var að tína saman öll Íslandi viðkomandi 
lög, er eptir konungsbr. 30. apr. 1751 áttu að 
prentast í einu lagi, segir yfirsekreterinn í kan- 
selíinu, að þar hafi fundizt nokkur frumvörp til 
íslenzkrar lögbókar með ýmsu þar að lútandi. 

Frumvörp þessi með. tilheyrandi skjölum voru 
síðan seld í hendur vísilögmanni Jóni Ólafssy ni, 
er með konunglegu erindisbrjeli 16. maí 1760, var 
boðið að semja nýja lögbók á íslenzku, og er þar 
greinilega lögð fyrir öll aðferð, er hann skyldi við 
hafa, og sjer í lagi er það tekið fram, að hann 
skuli leggja Jónsbók til grundvallar, en jafnframt 
hagnýta hin eldri lög, einkum Grágás, ef þar mætti 
finnast eitthvað betra eða landinu baganlegra en 
í Jónsbók, og sömuleiðis öll hin yngri lög, (rjett- 
arbætur, tilskipanir, konungsbrjef); viðtekinni venju 
skuli ekki breyta, þar sem hún geti staðizt, en að 
öðru leyti skuli laga hina nýju lögbók eptir Norsku 

lörum þar sem það eigi við eðli landsins og þjóð- 
arfarið, og geti samrýmæt hinum ízlenzku lögum 
og landsvenju Í. 

Með kanselíbrjefi 15. júní 1793, er þáverandi 

lögmönnum skipað að endurskoða lagafrumvarp 
Jóns Ólafssonar, og aptur með konungsúrskurði 6 

3) Framarp Jóns Ólafssonar liggur nú í skjalasafni lies 

Ísins, og önnur handrit af því í skjalasafni  stiptanitsins og 
í bókasafni háskólans, sjá nótu Í lagasafni Íslands við erind- 
isbr. 16 maí 1760. 
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júní 1800 er yfirdómara síðan amtmanni St. Stephen- 
sen um boðið að semja frumvarp til almennrar lög- 

bókar. Hvorugu þessu varð samt framgengt, og 
var því með konungsúrskurði 29. marz 1826 á- 

kveðið, að það skyldi tína saman úr Jónsbók allt 
það sem í henni væri nýtilegt og gæti samrýinzt 
rjettarfari þessara tímaðBog þörfum landsins og setja 
það í eina tilskipun, og þar með afmá Jónsbókarlög, 

en undir eins lögleiða á Íslandi hina dönsku lög- 
bók ásamt öllum seinni lagaboðum, er snerta þá 

hluti er hún ræðir um, þó með þeim úrtökum og 

breytingum, er nauðsyn bæri til eptir högum lands- 
ins; skyldi það vera falið á hendur amtmanninum 
í Vesturamtinu konferensráði Thorsteinson að semja 
frumvarp til slíkrar tilskipunar. 

þessi úrskurður mun hafa gefið tilefni til brjefs 
amtmannsins, sem getið er um í Tíðindum frá 
embættismannafundunum í Reykjavík 1839 bls, 52, 

um það hverjar lagagreinir í Jónsbók enn megi 
„telja í gildi eður og notandi. svo og um þat, 
hvernig bezt mundi verða farið að því að endur- 
skoða lögbók þessa í slíkum efnum. þetta brjef 
var sent til fundarins frá kanselíinu, er Óskaði 

líka álits hans um fyrgreind atriti, og stakk jafn- 
framt upp á því, að fundurinn tækist á hendur 
endurskoðun Jónsbókar Í tjeðum greinum og samn- 
ingu nýrrar tilskipunar í stað hinna fornu laga, 

og kysi fyrst útnefnd af fundarmönnum, til að und- 
irbúa það mál. þetta var og gjöit, og sendi fund- 
urinn 1841 til kanselísins frumvörp og athuga- 

semdir útnefndarinnar lútandi að þessu efni, sjá 
Fundartíðindin 1841, bls. 189. Eitt af þessum 
frumvörpum er undirstaða til tilskipunar 18. febr. 
1847 um fjárforráð ómyndugra. En konungsfull- 
inn á alþingi 1845 kaus 5 menn í nefnd til að 
segja álit um landbúnaðarlögin, skattalög, rekalög 

og veiðilög. þessi nefnd sendi stjórninni frum- 
vörp sín 1846, og hafa síðan útkomið tilskipanir 
um járðamat 1848, um veiði 1849, og um vogrek 



YNI 

1853, en að öðru leyti liggja frumvörpin óáhrærð 
hjá stjórninni. 

þar eð þannig hefur dvalizt fyrir hinni nyju 
lögbók, hefur konungurinn smámsaman lögleitt hjer 
Norsku lög og eptir aðskilnað Noregs frá Dan- 
mörk 1814 Dönskulög í ýmsum efnum, er boðorð 
þeirra þóttu eisa betur við eða að minnsta kosti 

vera greinilegri en Jónsbókarlög. Þannig eru Norsku 
lög lögleidd í því er snertir njettargang og mála 
rekstur með erindisbrjefi 30. maí 1718, og kon- 
ungsbrjefi 2. maí 1782, í dráps og þjófnaðarsökum 
með konungsbrjefi 19. febr 1734, og í erfðamálum 
með konungsbrjefi 17. febr. 1769, og verður þess- 
ara koungsbrjefa sítar getið á sínum stöðum sem 

ug nokkurra fleiri lagabotða, er hafa innleitt ein- 
stakar greinir Norsku lega. Dönsku lög eru lögleidd 
hjer áhrærandi myndugsaldur og fjárforráð með 

tilskipun 21. des. 1831 og í öllum sakamálum með 
tilskipun 24. jan. 1838, auk margra einstakra 
lagaboða. 

þar að acki hafa Íslandi fyrir sig verið gefin 
mörg lagaboð og sum merkileg, er síðar skal verða 
minnzt á. 

þess er átur getið, að konungsbrjef 30. apr. 
1751 bauð að prenta íslenzkt lagasafn.  Höfuts- 
matur Rantzá hafði kvartað um rjettarástandið á 
Íslandi. að í sumum málum ætti að dæma eptir 
Jónsbók, í örum eptir Norsku lögum og Í nokkr- 
um eptir stóradómi eða ýmsum tilskipunum og kon= 

ungsbrjefum; þar að auki sje sá galli á, að. kon= 
ungsbrjefin sjeu ekki auglýst á prenti, svo að jafn- 
vel dómendurnir þekki þau ekki, og af Jónsbók og 

Stóradómi vanti danska útleggingu, svo hæstirjett- 
ur viti opt ekki deili á 8 þeim, er íslenzk 
mál eigi eptir að dæmast. | Var því með nefndu 
konnngsbrjefi boðið, að öll Íslandi viðkomandi lög 
skyldu prentast bæti á dönsku og íslenzku. 

það varð nú ekkert af prentun eða útgáfu 
þessa lagasafns. þar á móti er það í kanselí- 
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brjefi 26. mai 1792 ákvetið, að öllný lagaboð, er 
umvarðandi sjeu fyrir almenning á Íslandi, skuli 

verða prentuð á dönsku og íslenzku; en er lands- 
yfirrjetturinn var stofnaður ll. júlí 1800, var 
tjettinum með kanselíbrjefl 2. ágúst 1800 falið á 

hendur að Íslenzka og láta prenta bæði tilskipun- 

ina um landsyfirrjettinn og hverja tilskipun er út 
kæmi handa Íslandi, sem og hin helztu af hinum 

eldri lagaboðum, og er þetta í kanselíbrjefi 14. 
maf 1803 nákvæmar einskorðað þannig: að 
öðrum „tilskipunum en þeim, sem eiginlega á- 
hræri Ísland, og þessa lands innbúar eigi að 
hlýða, beri ekki að snúa á íslenzku. það er 
auðsætt, að það samt sem áður gat verið vafa und- 
irorpið, hvort þær tilskipanir, er snerta almenn 
málefni, er að öllu eða þá nokkru leyti voru sam- 
eiginleg fyrir Ísland og hina hluti ríkisins, skyldu 
gilda á Íslandi (sbr. kanselíbrjef 27. maí 1820 og 
2. maí 1835), og því var kanselíinu með konungs- 
úrskurði 6. júni 1821 veittur myndugleiki til að 
birta til eptirbreytni á Islandi almenn dönsk laga- 
boð, þegar það að fengnu áliti rentukammersins 
eða háyfirvaldanna á Íslandi mætti álítast vafalaust, 
að þau ættu þar við, en Í tilliti til þeirra laga- 
boða, er einungis með breytingum gætu gjörzt hjer 
gildandi, átti kanselíið, að bera fram fyrir kon- 
ung þar að lútandi uppástungur. 

þessari tilhögun með útlegginguna og löggild- 
inguna var breytt með tilskipun 21. des. 1881, er lög- 
leiddi á Íslandi ýms á árinu 1827 handa Danmörku 
gefin almenn lagaboð með nauðsynlegum breyting- 
um og nánari ákvörðunum, og yfir lýsti stjórnin 
því jafnframt, að framvegis skyldi það verða kunn= 
gjört með konunglegum tilskipunum, hver af hin- 
um almennu, fyrir konungsríkið Danmörk út komnu 
lagaboðum, skyldu, breytt eða óbreytt, gjörast gild- 
andi á Íslandi, og skyldu slíkar tilskipanir verða 
prentaðar bæði á dönsku og íslenzku. Sömuleiðis 
var það ákveðið, að þeim lagaboðum, er framveg= 
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is yrðu gefin handa Íslandi, út af fyrir sig, eða 
handa Danmörk og Íslandi í sameiningu, skyldi undir 
eins snúa á Íslenzku, og prenta þau svo á báðum 
málunum; sjá kancelíbrjef 25. júní 1831 og 12. 
maí 18321, 

Í landsyfirrjettardómi 23. maí 1842, sem er 
staðfestur í öllum greinum af hæstarjetti 9. desem- 
ber s. á., er það álitið, að þó tilskipun 24. janúar 
1838 $7. bjóði, ab sú breyting, er konungur eptir- 
leiðis gjöri á hinum almennu dönsku hegningar- 
lögum, skuli einnig vera gild á Íslandi, þá sje sjálf- 
sagt, að hegningarlögin hljóti að vera löglega birt 
áður en dæmt verði eptir þeim; en yfirrjettinum virt- 

ist löggjafinn í innganginum til tilskipunar 21. des-. 
ember 1831 hafa með berum orðum gefið til kynna, 
að lög þau, er eptirleiðis koma út fyrir Ísland, beri 
ekki að eins að prenta, heldur einnig að þinglesa 
á íslenzku, til þess þau verði landsbúum kunnug, 
og þeir geti fært sjer þau í nyt, og samkvæmt 
þessu hjelt yfirrjetturinn að skilja ætti $ 7. í til- 
skipun 24. janúar 1838 (sjá ný Fjelagsrit 1848, 
bls. 167—171). 

þessi aðferð — að birta lögin á íslenzku — 
hefir og síðan yfirhöfuð verið við höfð á öllum laga- 
boðum, er hafa verið gefin handa Íslandi, eða handa 
Danmörku og Íslandi í sameiningu. 

þó er í þessu tilliti athugandi: 

a, Konungsbrjef 27. marz 1835 segir, að samningar 

við önuur ríki um afnám afdráttar Tjettarins 
af arfi og öðru fjé, sem flutt er út úr ríkinu 
(sbr. Dönsku laga 5—2— 76, Norsku laga 77), sjeu 
beinlínis gildandi á Íslandi áð sjerstakrar ákvörð- 

unar þar um, og eptir því hefði átt að snúa aug- 
lýsingum um slíka samninga á Íslenzku, sam- 

% Auk tilskipunar 21. desember 1831, er einungis ein ti- 
skipun út komin, er hefir innleitt fieiri Danmörku gefnar fyr- 
irskipanir Í einu lagi, nefnil. tilskipun 3. febrúar 1836, er 
lögleiðir á Íslandi ýms á árunum 1828 til 1831 fyrir Dau- 
mörku út komin lagaboð. 
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kvæmt áður nefndum áksörðunum, en þessa 
hefir ekki verið gætt, líklega af því, að tjeðar 
auglýsingar hafa ekki þótt svo umvarðandi fyrir 
almenning. 

, Nú seinustu árin er farið að brjóta þessa reglu 
jafnvel í tilliti til mikilsvarðandi lagaboða. Lög- 
in 81. júlí 1853 um ríkiserfðirnar, og lögin 10. 
febrúar 1854, er breyta nafninu á myntinni, 
voru með brjefum frá hinni íslenzku stjórnar- 
deild send háy! árvölduruni á Íslandi til ráð- 
stöfunar um birtingu þeira, án þess að þau væri 
íslenzkuð. Alþing 1855 fór því á flot, að þessi 
lagabuð yrðu lögð út og birt á íslenzku, hið 
síðarnefnda með lítilli breytingu, en í auglýs- 
ingu til alþingis 27. maí 1857 er svo kveðið 
að orði, að konungi hafi, einkum vegna þega 

ætla megi, að lög Þessi sjeu fyrir löngu birt á , 
Íslandi, ekki þótt nauðsyn á, að gjörá frekari 
ráðstöfun Í því efni. 

Sömuleiðis hefir ráðgjafi sá, er settur er yfir 
I-lands málefni, gjört lög 28. marz 1855, um 

hinar lausu ríkisskuldir, gildandi hjer :á- landi 

án þess að þeim hafi verið snúið á íslenzku, 
Víkur nú málinu aptur til Jónsbókar og skal nú 
minnast á bin helztu lagaboð, er lúta að inntaki 
hvers bálks fyrir sig. 

1. Eingfararbálkur. Erindisbrjef amt- 
mauns Fuhrmanns 30. maí 1718 $ 3, og konungs- 

K brjef 2. maí 1732 bjóta, að á Islandi skuli fara 
| eptir Norsku lögum í því er snerti rjettargang og 

málarekstur; ýmsar tilskipanir, er áhrærðu rjettar- 
ganginn í Noregi, hlutu því einnig að gilda. hjer á 

landi, t. a. m. tilskipun 17. maí 1690 um áfríun 
rjettarúrskurða og um fullnustugjörð námsdóma, 
tilskipun 81. marz 1719 um afstöðumálverk í laiða- 
þrætumálum, tilskipun 19. ágúst 1735 um ýmis- 
lest viðvíkjandi dómsmálum og rjettarins þjónum í 
Noregi, 23. desember 1735 um skerpingu laganna 
gegn þrætukærum mönnum og ranglátum dómurum 
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og málalutningsmönnúm, 3. marz 1741 um vitna 
stefnur m. m., tilskipun 21. maí 1751 áhrærandi 
rekstur sakamála, 7. júní 1760 um áfríun saka- 
mála fyrir hæstarjetti, 3. júní 1796 um fljóta af- 
greiðslu dómsmála, 81. maí 1805 um áfríun saka- 
mála. þess má einnig geta, að eptir konungsbrjefi 
24, jan. 1788 og konungsbrjefi 2. júní 1747, sbr. 
tilskipun „13. jan. 1787 II. 21., á í þeim málum 
sem það á við, að fara eptir Norsku laga 1 —22— 
19 og 4—8—1, er hljóða um gestarjettar og sjó- 
rjettarmál. Loksins var Þingfararbálkur að öllu 
leyti tekinn úr lögum með tilskipun 11. júlí 1800, 
um stofnun landsytirrjettar á Íslandi. 

Sítan hafa ýms lagaboð ui dómsmál út geng- ' 
ið, og eru þeirra merkust tilskipun 15. ágúst 1832 
um rjettarganginn á Íslandi, tilskipun 24. jan. 1838 
um sakamál $ 18. til 16. og opið brjef 2. apríl 
1841 um fjárnám. Með þeim lögum er nú gilda um 
Þingsköp og málarekstur á Íslandi, eru og affnáðar 
allar þær greinir í löghókinni er lúta að málaferlum. 

2. Mristinndómsbálkur ásamt kon= 
ungserfðum.  Kristinnrjettur Arna byskups, 
er áður er getið, sem og þeirra fyriskipana er 

konungar gjörðu eptir siðaskiptin á 16. og IT. öld- 
inni. Af þeim lágabóðum er síðan hafa út kom= 
ið um kirkjuleg málefni eru þessi hin helztu: til- 
skipun 18. jan. 1736, lögleidd með konungsbrjefi 
9. júni 1741 um konfirmation ungdómsins, 29. maí 
1744 um yfirheyrslu ungdómsins, s. d. um helgi- 
dagahald, 27. maí 1746 um húsvitjanir, s. dá. um 
altarisgöngu, 38. júní 1746 um hjúskaparmálefni 
og fl., 25. maí 1759 um konfirmationina, 27. júlí 
1771 um heimaskírn, 7. maí 1788 um það formúlar, 
sem á að brúkast við skírnina, reglugjörð 17. júlí 
1782, og tilskipun 27. jan. 1847 og opið brjef 18. 
marz 1853 um tekjur presta og kirkna, tilskipun 
30. apríl 1824 um embætti prestanna í tilliti til 
hjónabanda, 6. jan. 1847 um fardaga presta, 28. 
marz 1855 um helgidagahald. 

b 
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Hvaó konungserffum og þess konar við víkur; 
fjellu ákvarðanir Jónsbókar úr gildi við innleiðslu 
hinnar einvöldu erfðastjórnar, sjá sendibrjef Frið- 
rik III. til Íslendinga 24. marz 1662, arfhyllingar- 
eiðinn 28. júlí s. á., konungalögin 24. nóvember 

1665, öpið brjef 4. sept. 1709, og hin nú gildandi 
lög um ríkiserftirnar í Danmörk 31 júlí 1853. 
Hjer virðist líka hlýða að geta um tilskipun 28. 
maí 1831 nm stofnun fulltrúaþinga, S. marz 1843 
um stofnun alþingis, 6. jan. 1857 um kosningar- 
rjett til alþingis, sbr. konungsbrjef 23. sept. 1848, 
kosningarlög 28. sept. „1849 og auglýsing 12. maí 
„1852 áhrærandi stöðu Íslands í ríkinu. 

3. Þegnskyldubálkur. Fyrsti kapítul- 
inn gildir enn um skattgjaldið, en þar eð hann er 
mjög óljós, er hann ýmislega skilinn, og því með 
fram farið eptir venjunni á hverjum stað. Ann- 
ar kapítulinn er afnuminn með opnun brjefi 30. marr 
1843,.og þriðji kapítulinn með áður nefndum laga- 
boðum um rjettarfarið hjer á landi. 

4. Mannhelgi og þjófabálkur. Kon- 
ungsbrjef 19. febr. 1734 bauð, að í dráps og þjófn- 
aðarsökum skyldi fara eptir Norsku lögum, og urðu 
því einnig ýmsar tilskipanir fyrir Noreg, bæti eldri 
og yngri um dráp og þjófnað, gildandi hjer á landi. 
Jafnframt voru Íslandi fyrir sig gefin nokkur laga- 
buð áhrærandi hegningu fyrir ýms lagabrot, t. a. m. 

tilskipun 19. febr. 1783 áhrærandi lausamennsku, 
opið brjef 24. marz 1786 um straff fyrir innbrot 
og þjófnað, og 1.sept. 1786 um straff fyrir tíundar- 
svik, sb. konungsbrjef 25. júlí 1808 og 3. maí 
1816; tilskipun 24. sept. 1824, er af tekur búslóð- 
ar straflið og önnur þess konar ströfl, og setur að 
nokkru leyti aðra hegningu í staðinn, er innleidd 
hjer með konungsbrjefi 7. desember 1827, tilskip= 
un 21. desember 1831, I1., af tekur útlegðarstraftið 
og leggur aðra hegningu við þau afbrot er það átti 
við. Loksins lögleiddi tilskipun 24. jan. 1838 hjer 
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Í sakamálum hina dönsku lögbók og öll hin seinni 
tönsku lagaboð, erað því efni lúta; var þá tilskip- 
un £. okt. 1838 um meiðsli snúið á Íslensku og 
síðan hafa út komið um þetta efni tilskipun 11. 

apríl 1840 um stratf fyrir þjófnað, svik og falsog 
önnur þess kyns afbrot. 15. aprít 1840 mn straff 

fyrir falskan vitnisburð og annað meinsæri, oz 26. 
Marr ES4L um straff fyrir brennur, opið brief 24. 
sept. 1S4L hvernig sá skúli strættast, er hefur stolna 
muni í vörzlum sínum. 

þessir tveir bálkar eru þannig felldir úr gi!di 
í sakamá'nan. en þó htjóta nokkrar ákvarðanir þjóla- 
bálks að hafa gildi í einkamalum, t. a. m. 18. kap. 

„ Hm misíanga, i4. kap. um fundar!je. 15., 16. og 

17. um ábyrgð á geymslufje og lánsfje 
5. Kvenna giptingar ásamt eríða- 

ali og arfatökum. Kaflanum vm gipt- 
ingar var breytt með tlskipun 3. júní 1746 mn 
bjúskaparimálefni og Á., sbr. tilskipun 5. marz 1734 
or kenunzsbrjef 14. júní 1740, en síðan er hún 

aptur tekin úr lógum með konungebrjefi 7. des. 
i827. er lögleiðir hjer tilskipun 30. apríl 1824 ma 
hjónabönd, sbr. kanselíbrjef 16. júní 1835. og 
bar með er þá þessi kafli genginn úr gildi. 

Kaflinn um erfðir og arftöku er einniz ntin- 

inn úr lögum; konungsbrjef 17. febr. 1768 skin- 

uli, að á Islandi skyldi um arf, exftir og arfaskipti 
fara eptir Norsku lögum 5. bókar 2. kap. Eptir 

konungsúrskurði 16. sept. 1832 (í kanselíbrjefi 6. 

október. £. á.) er Norsku laga ö—2?— 76 um leví= 
ispeninga fyrir arflatning (Forlövspengc) ekki gild- 
at:di hjer á landi. Konungsbrjef 9. nóvember 824 
gefur reglur um met ferð á arti fjærverandi ertinsja, 
tilskipun 21. des. 1881 I. lögleiddi hjer Dönsku 
laga 8. hókar 17. kap. win það hverjir skuli álfi- 

ast. ómyndugir, hálfmyndugir eta fullmyndugiz, tl- 
skipun 18. febr. 1847 skipar fyrir um fjárstjórn 
úmyndugra, og tilskipun 25. sept. 1850 inniheldur ' 

breytingar á esftalögunum. 

nr 
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6, Framfærsltubálkum. Uri framfærslu 
þurfamanna gildir nú reglugjörð 8. jan. 1834 og 
opið brjef 6. júlí 1848. Að öðru leyti eru sum- 

ar ákvarðanir í þessum bálk ekkí beinlínis teknar 
úr lögum. t. a. m. 9. 10. 11. og 12. kap. 

#. Landabrigðabálkur. Ijer að lúta 
tvær tilskipanir Kristjáns IV. frá 29. nóv. 1622 

um Íögboð á óðalsjörðum í. fl, og 10. dos. 1616 
um tilboð og söfn, óðalsjarða. Annars var óðals- 
brizðarjettar á Íslandi mjög á reiki þangað til 
konumgshrjef 28. marz £776 lóoleiddi tilskipun 14. 
jun. 1771 um Óðalsrjettinn í Noregi, en nú gildir 
hjer um þetta efmi tílskípan 7. apríl 1893: um 
jarðakaup og veðsetningar út kom tilskipun 24. apríl 
1833. 
"8, Bandsleigubállavir. 12. kapftali um 

heykaup er numinn úr lögtim með opnu brjeti 19. 
sept. 1906. Em af þeim lagaboðum, er gjöra breyt- 

ingen á þessum kafla eða innihalda víðanka, eru 
þessi hin helstu: 
a, tilskipun 15. apríl 1776 um byggingu eyðijarða. 
b, konnngsbrfef 29.apríl 176 um vegabæturog ferjur. 
#, tilskipun 22 júlí {791 tm að tryggja skuli leiguliða 

í ábúðarrjetti þeirra, samkvæmt N. L. 3. 4. 10. 
og 8. 18. 1., sbr. tilskipun 15. máí 1705 og 
kanselíbrjef 8. desember 1832. þar að auki 
hafa verið sefnar ýmsar fyrirskipanir um byzg- 
ingu komungsjarða. 

d. konungsbrjef 22. des. 1797, er Íögteiðir tilskipnn 
18. júnf 1723 fyrir Norez áhrærandi forkaups- 
rjett feigulða á ábýlisjörðam þeirra. , 

e. tilskipun 20. júní 1849 um vefti á Íslandi og 
opið brjef 22. marz 1850 ábrærandi bann gegn 
selaskotum á Breiðafirti. 
9. RBeliabálkum. Víð þennan kafla má 

telja tilskipun 20. maí 1593 um vogrek, opið brjef 

3. maf 1650 um vogrek á fjörum kísknanna, til- 
skipun 21. marz 1705 un strönduð skip, komungs- 
brjef 28. júní 1779 áhræ:andi skothval, opið brjef 

sár 
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4. maí 1778, 91. apríl 1819 og 2. apríl 1858 um 
rekarjett á Íslandi. 

EÐ. KKaupabálkum. Vitvíkjandi þessum 
kafla má telja eptirfylgjandi lagabað : 
d. tilskipun 18. jan. 1784 um vigt og mæli, 17. 

nóv. 1786 um íslenzka kanpstaði, 18. júní 1787 
tn verglun og siglingu. opið brjef 28 des 1836, 
er inniheldur sánari ákvarðanir þar að látandi. 
tilskipun 18. maí 1825 um víxibejef, sem er 
lögleidd hjer með kanselíbrýeli 17. mara 1887. 
lög ne siglingar og vergiun 18. apsíl 1854. 

é, tilskipun 20. marz 18f5, opið brjef 11. maí 
„1819. eg tilskipun 30 marz 1836 áhræsandi 
peninga gildi. 

tilskipun 16 júlí 1817 ákrætandi árlegar verðs 
Inggskráe. 

d, lög áhrærandi nýtt nafna á myntínni (ríkismynt 
í staðinn fyrir ríkisbankamynt) 10. febr. 18 354. 
{l, Farmanmabállkkar, Hjer má telja 

konungsbrjef 98. febr. 1758 áhrærandi fiskiveiðar, 
sbr. tilskipan 18. júní 1787 og tög 15. apríl 1854 
um verziua og siglingar. 

Af því sem að framan er til. greint, má sjá 

að þessir kaflar í Jónsbók ceu að mestu felldir úr 
gildi, nefnileca, Þingfararbálkur, Kristinndómsbálk- 
ur með konungs erfðum, Manahelgi og Þjófabálk- 

tr, Kvennagiptingar með eefðatali eg arltökum, og 

Framfærslubáfkur, en Landsleipubálkur og Reka- 
bálkur era can að mestæ leyti í gildi, os sömu- 

Íeitis or tátg á Tandabrizðabátk. Kaugahálk og Far 

mannabálk beinlínis afmáð með löznm, og gilda 
„ beir því að því leyti bað þeirra geta samrýmat 

landsháttum og tjettarfari nú á tínum. 

rn 



Regis(r 
yfir 

hálka ok kapitala, a. s. frn. 

Prologus, 1 — 4. bls. 
þing 

# 

(3 

fararbalkr, 5— 16. bis. 
„ Um alþingis skikkua. o. s. frv. 
. Um nefndarmanna kaup. 
„ Um siðu ok skikkun á alþingi. 

Um vitnr ok þau mál, er á alþingi skæla 
dæmnast. 

5. Um vápnaburð ok þingvóti. 
Um rötting mála þeirca, er ranglisa eru 
upp berin. 

7. Um leiðarþing, 
S. Um dómrof. 
9. Hversu langar lagastefnur skulu vera. 

Kristinndómsbálkr með Kkonumgs= 
erfðum. 17 — 27. bls. 

1. Um kristiliga trú. 
3 

þei "Ces 

- Um kenungs vald ok byskups. 
Um lýðskyldu við konung. 
Hverr Noregs konungr vera skal. 
Um konungs kosning. 

„ Um erfðir konungs Írænda. 
Um konungs eið. 
Um eið hertoga og jarls. 
Uim lendra manna ok hirðstjóra eið. 
Em lögmanna eið. 
Um bónda eiðstaf. 
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Þegnskylda, 28— 31. bls. 
Á 
9 Mt 

3. 

Um þegnskyldu við konung ok skattgjald. 
Á hverjum tímum sýslu skál reka. 
Um rétt útlendra manna. 

Manunheigi, 31 — 61. bls. 
1, 
2 

Þ Co 

19. 
20. 
„1. 
99 
23. 
24. 
25, 
26. 
27 
28. 

29, 
30. 
81 

Um þegngildi ok bætr. 
Um skemmdarróg og níðingsverk. 

.„ Um ránsmenn. 

Um vægð á óbótamálum. 
„ Ef nokkurr selr mann af landi burt. 

. Um hýsing útlægs manns. 

. Ef matr verðr særðr á þingi. 
Um óðs manns verk. 
Hverr vera skal mannsbani. 

. Um víglýsing. 
- Um banaráð. 
„ Um rött þess, sem eigi er í föðurætt kominn. 
„ Um váðaverk. 
„Um skot, knífalög ok rýtingaburð. 
„ Um sekt á mannsbiti. 
„Um eptirför veganda. 
.„ Um dóma. 
„Um þá vægð, sem á er gjör við mann- 
drápara. 
Um bardagasektir á alþingi. 

Ef maör bindr mann. 

Um högg ok lemstrarsár. 
. Um sætt ok sekt á misgjörðum. 
Um blak ok smærri miegjörninga. 
Ef fðnaðr verðr manni at skaða. 
Um fullrttisorð. 
Um rógsmenn. 

„ Um kveðskap. 
Um hórdóm. 
Um boðslettu. 
Um heilbrigða húsgangsmenn. 
Un kvenna legorð ok rétt. 
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KK vennasgiptingar með erfðatali, arfa= 
tökum ok framfærslubálki, 62— 102. bls. 

a, Kvennagiptingar, 62— 69. bls. 
.„ Um giptingarmann. 
„ Um heimanfylgju kvenna. 
- Um fölag hjóna á milli. 
- Umm fjárskipti eptir annathvárt hjóna 
Ef kona hórast. 

„ Um meinbugi. 
ríbatal ok arfatökur, 69— 89. bls. 

Erfð. 
Erfð. 

Erfð. 
Erfð. 
Erfð. 

„ Erfð. 
Erfð. 

„ Erfð. 
. Erfð. 

10. Erfð. 
11. Erfð. 

12, Erfð. 
13. Erfð. 
14. Ef kyn manns er villt. 

15. Um ættleiðing. 

16. Ef maðr vegr mann til arfs. 
17. Um arfaskipti bráðdauðra manna. 
18. Hversa fara skuli föskipti eptir danða 

menn fðlitla. 
19. Hversu fara skal um ómaga eyri ok mála 

konu. 
20. Hverr varðveita skal ómaga ok fé hans. 
21. Hversu mikit fð skal standa fyri ómaga. 

22. Um émaga eyri. 
23. Hversu um arfa skal fara, ef erfingi er 

eigi nær. 

24. Um umboð at lögum ok fé þeirra, er út- 
lands deyja. 

25. Hversu arf skal sækja at lögum. 

SÞ 90 
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26. 
21. 

28. 

XXV 

Um arfsókn. 
Hversu maðr skal rytja sik til arfs. 
Hverjar gjafir haldast megu at lögum. 

ce, Framfærslubálkr, 89 — 102. bls. 
Hverir Óómága eigu með lögum fram at færa. 
Um hjóna framfærslu sín á milli, ok um þrot. 
Hvernig menn skulu skipta félausum ó- 
mögum. 

Hversu gamall matr á fjárhald sitt. 
„ Um ómaga framfærslu ok ef hann á fö eptir. 
.„ Um börn útlenzkra manna hér á landi. 

„Um flutning fátækra manna. 

Um arfsalskaup at lögum. 
Jm löghreppa ok hreppstjórnarmenn. 

.„ Um boðburð. 

Um eyðijörð. 
Um hreppstjóraþing ok manneldi. 
Um ósið klæðaburðar hör á landi. 

Landabrigðabálkr, 102 — 119. bls. 

8. 

10. 
ER 2 

2 

Hverr maðr skal brigða jörð, sem fjárhalds- 
maðr hefur selt. 

Um jarðarsölu áttræðs manns. 
Um eignarskipti á jörðum. 
Um búfjár ítölu í haga. 

- Um þann er eigi vill landi skipta láta. 
Um lagakavp á jörðu. 

- Um landsnytjar til fardaga. 
Um lögmála á landi. 

. Um lögveð í landi. 

Um sölu veðs ok mála á landi. si 

Ef maðr selr þat land, sem annar á mála 
eðr veð Í 
Um prófentu. 

Landsleigubálkr, 112— 170. bls. 
ls 

2. 
3. 
4. 

Um lögliga bygging ok ábúð jarða. 
Um bygging á konungs jörðum. 
Um ábúðar skyldu leigulita. 
Nær leiguliði skal til jarðar koma. 

= 
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á. Ef landsdrottinn etr leiguliði halda eig 
leiguinála. 

6. Ef landsdrottinn byggir tveimr. 
7. Hvat leigulandi skal fylgja. 

8. Nar leiguliti skal til jarðar kominn vera. 
9. Um þá hluti, sem leiguliði eptir skilr. 

10. Ef maðr sitr á ótekinni jörðu. 
11. Um heysölu af leigulandi. 
12. Um heykaup. 
13. Um leiguliða skipti á húsum. 
14. Um taðfall ok skipti á völlum ok engjum. 
15. Hversu sækja skal til leiguliða skipta. 
16. Um landamerki. 
17. Um lögfestu. 
18. Um landnám ok áverka á jörtu. 
19. Um landnám ok skógarhögg. 
20. Um skóga skipti. 
21. Um skóg á annars manns jörðu. 
22. Um eng á annars manns jörðu. 
23. At búa um hey á annars manns jörtu. 
24. Um skógarvöxt ok engjavöxt. 
25. Hversu hey skal þurrka á annars landi. 
26. Um lögfestur ok fimmtarstefnur. 

„ Um váttaleiðslu á fimmtarstefnum. 
28. Um umboð yfir jörtu eir reka. 
29. Um ábyrgð á eldi. 
30. Um brennivarg. 
31. Um löggarta ok garðastefnur. 

. Um löggarð bæja á milli. 
„ Hvernig fénað skal inn setja. 
„ Um útlausn bús fyri usla. 
. Um hálfgildi ok algildi á hestum. 
Um hestavíg ok taglskurð. 

„ Unu leigubross. 
. Um ábyrgð á hrossi. 
- Um skaðabót á fénaði. 
. Ef naut banar nauti. 
„ Um eytijarðir. 
„ Um sætr ok selfarir. 

GV 
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43. 

44. 

4%. 

46. 

47. 

48. 

49. 

Ð0. 
38 

oð 

53. 

Ðd. 
DÓ 

56. 
jr 

58. 
Af 

Ba VI 

Um almennings vegu. 
Uin þjóð götur. 
Um brúargjörð ok ferjur. 
Um afrétt ok rekstr. 
Um einkennu ok mark. 
Ef menn eigu sammerkt. 

Um fjallgöngur ok tjárheimtur. 
Um þat fé sem eigi finnat eigandi at. 
Ef mönnum semr eigi um afrett. 
Un almenninga. 

E' í gengr úr afrött. 
Um garðlags stefnu. 
Ef maðr leiðir berté til graðfjár. 
Um vatnsföll ok veiðistöður bæja í milli. 
Um fuvglaveiti. 

Um veiðar fugla, fiska ok dýra. 
Hvat almenningar skulu kallast. 

IRekabálkr, 170 — 188. bls. 
lr 
} 

4. 
Ð. 

. 
7 

8. 

Sp. 

10. 

14. 

SB 

Hverr reka á. 

Um flutningar. 
Hveyr festa skal hval, ef rekr. 

Ef skot finnst í hval. 

Ef skotmaðr kemr eigi til hvala. 

Ef maðr finnr hval á floti. í 

Um flutnineshval. 

Eun um flutninga. 

Urn selaveiðar fyrir annars manns jörðu. 
Um hvalllutninga á belgnum dögum. 

Uin flutning hvals úr almenningi. 
Um vágrek. 

Kaupabálkr, 183 — 205. 
1 
(33 

(eð I 

Uin grip 

. Hvernig maðr skal krefja fjár síns. 
. Hvernig krefja skal vitaskuldar. 
„ Vin. eindagat fv. 
Hvat lögaurar eru. 

- Um fjárlag. 
- Uin öreiga skuldir. 
Um skuld eptir dauðan mann. 
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9. 
10. 

ls 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
þér 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
20. 
26. 

Um fjársóknir utan höraés. 
Um fjársæknir innan höraðs. 

Um lagakaup ok falskaup. 
Hver kaup at bréfa skal. 
Ef matr vill eigi vitni bera. 

Hver kanp at haldast skulu. 
Um lefgufð. 
Um áhyrgð á leigufs. 
Um handvammir. 

Hvat löggild kýr st. 
Ef maðr kaupir ósöð. 
Um þá gripi, er eigi má skipti á koma. 
Um ábyrgð á lánsfö. 
Um veðfð. 
Um skuldskeytingar. 
Um kaup ómaga ok kvenna. 
Um verkamanna kaup. 
Um vágir, stikur ok mæliker. 

Farmannalög. 205 — 226. bls. 
1. Um lögliza fartekju. 
2. Hversu skip skal fært vera. 

„ Um skips uppsátr. 
Nær skiparar skulu til skips komnir. 

„Um hafnir. 

Ef stýrimaör segir tvennt til, hvert hann 
sigla vill. 

Um stýrimenn. 
Ef háseti ryfr skipan. 

„ Um bið eptir stýrimanni. 
. Ef kasta þarf fyrir borð. 
„ Um sjóválk. 
„ Um skipbrot. 
„ Ef maðr leigir af háseta. 

4. Ef menn berjast í kaupferðum. 
- Hverr hö'n skal hafa. 
- Um hafnarrán. 
„ Um skipsbát. 
„ Ef menn sigla á aðra fyri nautsýn. 
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19. Ef menn sigla eör róa á at1a nauðsynja- 
laust. 

20. Um samflot. 
21. Ef menn draga upp atkeri. 
22. Um samfölag. 

25. Ef annarr fölagsmaðr deyr eir sýkist. 
24. Um varðhald á skipum. 
25, Ef fleiri menn eiga skip saman. 
26. Um farargreiða skipmanna. 
21 Um ábyrgð á skipum fyri stormi. 

Þjófabáller. 226 — 242. bls, 
„ Um þjót. 
ór Hversu þjóf skal refsa. 
3. Um ránsmenn. 
4. Hversu þjófstolit fé skal aptr sækja. 
ð. Hvernig maðr skal undan stuldi færast. 
6. Uni rannsókn eptir stolnu fö. 
7. Um handrán ok fornæmi. 
8. Um ændanfærslu stuldar. 

9. Um stald fugla ok sela. 
10. Ef maðr selr jörð konungs. 
1l. Um stuld á aldini ok ávexti. 
12. Hvernig áfótr skal taka. 
15. Um misfanga. 

14. Ef maðr finnr fjárhlut. 
15. Um geymslufð. 

16. Ef maðr lör manni grip. 
17. Ef maðr lér þat honum“ er lið. 
184 Um dufl ok teningakast. 
19. Um tylftareið. 
20, Um söttareið. 
21. Uin lýrittareið. 
22. Uin meinsæri. 
23. Um sakeyri. 

Méttarbæts. o. s. frv. 
1. Gamli sáttmáli 1262. 
2. Réttarbót Eiríks konungs Magnússonar 

1294. 
ö. Röttarbót hins sama um stefnufall. 



á. 

ð. 

€. 

7 

S. 

Réttarbót hins sama um pró“asta. 
Endurnýjun gamla sáttmála 1302. 
Réttarbót Hákonar konungs Magnússanar 
1303 um heitingar. 

. Réttarbót hins sama 1305. 

Röttarbót hins sama 1310, um at sýslu- 
menn gjöri rétt. 

. Röttarbót hins sama 1813, um eiðvætti ok 
arí epiir hórgetin börn. 
Röritarhót hins sama 14. júní 1914. 
Réttarbót hins sama 1818 um arf ætt- 
leitings. 

. Réttarbót hins sama um brefabrot. 

Röttarbót hins sama, um félagsgjört hjóna 
í milli. 

4, Réttarbót hns sama um fjársóknir. 

5. Réttarbót Magnúsar konungs Eiríkssonar 
um óbótaverk. 

„ Réttarbót hins sama 1343, at heir síg 
vinni flytist eigi af landinu. 
Réttarbót Hákonar konungs Magnússonar. 
1370, um arf, at bróðurson skilgetinn taki 

fyr arf en dótturson skilgetinn af óskit- 
gctnum. 

Réttarbót Kristjáns konungs Íll., 1551, um 
skilgetning presta barna. 

Alþingis samþykkt, um rápnabnrð á alþingi. 
Alþingis samþykkt, um vinnufólk. 

„ Alþingis samþykkt, um kaup á vörn. 

- Önnur endurnýjun gamla sáttmáli 1319. 



Athugasemd. 

Af því að mjer gleymdist að geta þess í formálan- 

um, og af því það er ekki tekið fram í athuga- 

semdunum um lögbókina hjer að framan, vil 

jeg geta þess, að jeg hefi sett í klofa frá byrjun 

4. — hefði átt að vera frá byrjun 3. — kapítula 

í kristinndómsbálki, þar eð þessi kafli, ekki hefur 

upprunalega heyrt lögbókinni til, en er tekinn upp 

Í sum handrit Jónsbókar, og his.ar prentuðu útgá í- 

ur hennar, eptir þáverandi norskum lögum. Jón 

Sigurðsson fer um þenna kafla svo feil dum orðum í 

ritgjörð sinni um Tandsrjettindi Íslands, að það megi 

ríða af efninu sjálu — að hann heyri ekki bók- 

inni tl —-, „og það sýnist éldungis vafalaust, 

Þegar borið sje saman brjef Magnúsar konungs — 

kem stendur Íraman við Jónsbók —, við bókina 

sjálfa; því eptir brjefinu, geti ekki annað átt heima 

í Kristinndómsbálki en það, sem stendur Í tveim- 

ur hinum fyrstu kapítulum; en aliur kallinn tn 

konungserftir, konungs kosningar, eiða ýmera em- 

bættismanna og stjetta, sje alls ekki talið með bók- 

inni; en þetta sje einmitt það sem nú sje kallað 

kristinndómsbálks 3. kapítuli og konungæeriðir, sem 

talið er 4.--11, kapítuli í sama bálki, og að þessi 
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ætlun hans. staðfestist fullkomlega við það, að eitt 

af hinum merkari handritum Jónsbókar Nr. 351 í 

avkarbroti í safni Árna Magnússonar, hafi ekki 

nema tvo kapítula í Kristinndómsbálki, en sleppi 

einmitt 3.—1I. kapít.“, og það eru einmitt þessir 

tveir fyrstu kapítularnir, sem brjef. Magnúsar kon- 

ungs bendir á, þar sem það ræðir um efni bálk- 

anna. 

Útgefarinn. 



Hér hefr Prologum með lög- 

bálkaskipan, ok segir hverr 
bálkr öðrum skal mæst vera. 

Magnús með guðs miskunn, Noregs konungr, son 
Hákonar konungs, sonarsonar Sverris konungs, 

sendir öllum guðs vinum ok sínum á Íslandi 

kveðju guðs ok sína. — þér vitið at hinir skil- 
ríkustu menn á Íslandi hafa iðuglega getið fyri oss, 

at þér hafit spurt, at vör höfum hlut í átt at bæta 

nokkut um flestar lögbækr í Noregs konungs ríki, 

með hinna beztu manna ráði, ok beðit oss, at yð- 

ar lögbók skyldi eigi hlutlaus vera þeirra umbóta. 

En þör skulut vita, at oss bar áðr vel fyri at sjá, 

en einkanlega nú bezt, þar sem þör treystuð svá 

mikit á vára forsjá, at þör dæmdut hana alla í 

vára skipan, þar af at taka, ok þar við at leggja, 

sem oss þætti bera, með hinna beztu manna ráði. 

Ok af því höfum vör nú? iðuglega skoðat hana, ok 

lízt oss svá sem víða mætti með færrum orðum 

fullan úrskurð gjöra, þar sem hún talar áðr geysi- 

langt um. En í sumum stöðum þyrfti hún sann- 

liga tillögu, þar sem hún var áðr hvergi ljósari en 

1) Aðrar bæta við: um hríð. 
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margir þyrfti, þeir sem áður váru fákunnigir. Nú 

þó at vör kennum oss mjög fákunniga til slíkra 

stórræða, þá höfum vér þó þessa bók rita látið, sem 

vör sendum yðr, með herra Jóni lögmanni, eptir ; 

slíkum hætti sem hún váttar. 'Treystandi á misk- 
unn drottins várs Jesu Christi ok þeirra skynsöm- 

ustu manna tillögu, sem þá váru hjá oss. En at 

þér skilit því gjörr, því vör höfum svá bálkum skip- 

at sem nú €r, þá greinir þessi háttr fyri yðr sem 

hér segir. 

Þingfararbálkr er nú sem fyr at öndverðu rit- 

aðr, fyr en hefr sjálfa bókina. þvíat áðr hæfir at 

skipat sé þingit, nefndir skoðaðar, lögröttumenn 

komnir, eiðar fluttir, grið sett ok siðsemdum lýst, 

at því betr verði bókinni hlýtt ok dómum, sem 
þingit er betr siðat ok stillt. 

Fyrsti hluti bókarinnar er kristinndómsbálkr, 

"at menn skili kristiliga trú sem grundvöll ok upp- 

haf allra góðra hluta, ok heilagrar kirkju frelsi ok 

hlýðni, ok hennar formenn vera lýsing ok leiðtoga 

til allra réttinda ok skynsamligra röksemda. 

Næst kristinndómsbálki er um konungs þegn- 

skyldu, at alþýðan skili þann sama guð hafa skip- 

at konungdóminn til veraldligs valds, sem byskup 

til andligs. 

Eptir konungs þegnskyldu er mannhelgi, því at 

næst þessu hæfir höfðingjum ok öllum út í frá, at 

halda ok halda láta guðs frið ok góðra manna frelsi 

á milli kristinna manna, ok þeim með lögum ok 

þó hófsamliga eptir atvikum at refsa, sem at öðru 

verða prófaðir. 
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Næst mannhelgi er erfðatal, með því fleira sem 

þar fylgir, ok hefr þat með kvennagiptingum, því 
at miklu varðar þeim, sem til arfanna kalla, at 

beir sðu í lögligum hjúskap getnir. 

Eptir erftatal er landabrigðabálkr, því at í 

þann tíma sem maðr erfir nokkrar jarðir, þá hæfir 

honum að skoða um sín óðul ok annara manna, 

at hann haldi engra manna óðulum með lögum sótt- 

um, ok kunni sjálfs síns óðulum með lögum at brigða. 

Eptir landabrigði er landsleigubálkur, því at 

þeim hæfir með lögum sínar jarðir at byggja, sem 

með lögum hafa at komizt. 

Eptir landsleigubálk er kaupabálkr, því at svá 
skal með lagasóknum lausa aura sækja, sem ept- 

ir landabrigði lönd ok jarðir. 

Eptir kaupabálk eru farmannalög, þvíat þeim 

hæfir með röttum kaupskilum at fara, sem sitt vilja 

með kaupferðum ávaxta. 

Eptir farmannalög er þjófabálkur, því at þat hæfir 

fyri engum at tortýna, sem eigandi hefr með lögum at 

komizt. En sá öðruvís gjörir mun lagarefsing fyri fá. 
Síðast í bókinni eru röttarbætr, at sá konungr, 

sem til er skipaðr eptir at sjá lögunum eptir dæm- 

um sinna foreldra, á eigi síður at hugga sína sið- 

sama þegna með línkindum ok réttarbótum, en at 

tempra óspaka með kirtingum ok lögligum refsingum. 

Erfðir þær, sem til hafa fallit um landabrigði 

ok vígaferli, ok öll önnur lagamál, undir hverjum 

lögum sem þau urðu, þá skulu þau eptir því vera, 

sem þá ganga lög í landi, er þau mál gjörðust, ef 
eigi hefr áðr löglig skipan á komit. 

Í 
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Biðjum vér, at þér vorkynnið oss þat sem 

á skortir, því at meir hefr valdit fjölskylda ok 

vankunnindi en viljaleysi, sem ætla má, þó at vér 

hefðum minna í veð sett, ok oss tæki sjaldnar 

þetta efni en oss tekr. Finnst ok nokkut nyt- 

samligt í, þökkum þat allir Jesú Christo, drottni 

várum. Hans nafn sé blessat tm allar aldir ver- 

aldar, amen. 

; 



“t 

Hör hefr þingfararbálk, ok 
Segir um alþingis skikkun ok 
nefndarmenn, wa vitmi, vir 

dómrof ok lagastefnur. 

4. kap. Friðr ok blessan: várs herra Jesú 

Christi sé mecó oss öllum lögþingismönnum nú ok 

jafnan. En vör skulum lögþingi várt eiga at Öx- 

ará, á þingstað röttum, á tólf mánuðum hverjum, 

ok koma þar á Petursmessu aptan. þar skulu all- 
ir komnir at forfallalausu, þeir sem til lögþingis 

eru nefndir. En valdsmenn skulu nefnt hafð til 

alþingis fyrir páskir, svá marga menn úr þingi 

hverju sem hör váttar, eðr þeirra lögligir umboðs- 

menn; ok nefni þá, er forverksmenn eru, ok þeim 

þykja vænstir til skila, ok sö færir at þingmanna 

dagleiðum, svá at þeir megi þat með eiðum sanna. 

En þann eið skulu þeir sverja fyri lögmanni fyrst- 

an særan dag, er þeir koma til þings, með þess- 

um eiðstaf. At til þess leggr hann hönd á helga 

bók, ok því skýtr hann til guðs, at þá menn hefr 

hann til þings nefnda at því sinni, sem honum 

Þótti vel tilfallnir ok vænstir til skila eptir sinni 

samvizku, ok eigi tók hann þar aðra muni til, ok 

svá skal hann jafnan gjöra á meðan hann hefr 

þetta starf. þenna eið þarf engi optarr at sverja 

en um sinn, 
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2. Um nefndarmanna kaup. 

Nú skal valdsmaður nefna 6 menn úr Múlaþingi, 

skal hverr nefndarmatur fyri Norðan Öxarheiti hafa 

18 aura í farareyri, en tvær merkr fyri sunnan. 

Úr Skaptafellsþingi, skal nefna 6 menn; skal hverr 

nefndarmaður fyri austan Lómagnúpssand hafa 12 

aura í farareyri, en 10 aura fyri vestan. Úr Rang- 

árþingi skal nefna 8 menn; skal hverr nefndar- 

maðr þaðan hafa 6 aura. Úr Árnessþingi skal nefna 

12 menn; skal hver nefndarmaór þatan hafa hálfa 

mörk. Úr Kjalarnessþingi skal nefna 9 menn; skal 

hverr nefndarmaðr þaðan: hafa hálfa mörk. Úr 

Þverárþingi skal nefna 8. menn; skal hverr nefnd- 

armaðr þaðan hafa hálfa mörk fyri sunnan Hvítá, 

en 5 aura fyri vestan, Úr Þþórnessþingi skal nefna 

6 Menn; skal hverr nefndarmaðr þatan hafa mörk 

í farareyri fyri sunnan Hvammsfjörð, en 10 aura 

fyri vestan. Úr Þorskafjarðarþingi skal nefna 5 

menn; skal hverr nefndarmaðr þaðan hafa fyri 

sunnan Glámu í farareyri 12 aura, en 2 merkr 

fyri vestan. Úr Húnavatnsþingi skal nefna 6 menn; 

skal hverr nefndarmaðr þaðan hafa í farareyri 7 

aura. Úr Hegranessþingi skal nefna 8 menn; skal 

hverr nefndarmaðr þaðan hafa mörk. Úr Vaðla- 

þingi skal nefna 6 menn; skal hverr nefndarmaðr 

þaðan hafa 10 aura. Úr Þingeyjarþingi skal nefna 4 

menn; skal hverr nefndarmaðr þaðan hafa 12 aura. Skal 

hverr sýlsumaðr í sinni sýslu þetta greiða, sem nefnd- 

armönnum er ætlat, með góðum greiðskap af sínum 

hlut þingfararkaups. En hverr sem þat geldr eigi 

nefndarmönnum, er þeim erskipat, þá er sá sekr 6 



Þþingfararbálkr. 7 

aurum, hálft eiganda, en hálft lögröttumönnum, ok 

sæki sem vítafð. Nefndarmenn allir skulu með 

lögmanni á alþing ríða, þeir sem samleið eigu við 

hann.  R, B. E. K. Eigi skal handgengna meun 

til Öxarárþings nefna, nema fyri konungs erindi. 

Nú ef valdsmaðr nefnir eigi svá menn til þings 

sem hér váttar, eðr hans lögligr umboðsmaðr, þá 

er hann sekur 12 aurum fyri hvern þann mann, 

sem ónefndr er eðr rangnefndr, hálft konungi en 

hálft lögröttumönnum. Engan skal til lausnar 

nefna, en því at eins umskipti á gjöra, at þeim 

gangi löglig forföll til, er áðr var nefndr. Valds- 

menn allir ok sóknarmenn þeirra era skyldir at 

koma til lögþingis, eðr skilríkir umboðsmenn þeirra: 

Skulu þeir vera um fram nefndarmenn ok taka 

eigan farareyri. En ef þeir koma eigi forfallaldðist, 

sekist hverr þeirra 3 mörkum, hálft konungi, en 

hálft lögröttumönnum, ok riti lögmaðr til konungs 

slík tilfelli. Hverr bóndi er skyldr, sá er á 10 

hundruð eðr meira fð, at fæða þá menn, er tillög- 

Þingisreiðar eru skyldir, hálfu færri hjónum, bæði 

er þeir ríða til þings ok frá, ella er hann sekr 

tveim aurum fyri hvern þann mann, sem eigi er 

alinn eptir lögum forfallalaust. Nú eptir því sem 

áðr var greint, þá skulu þingmenn allir til þings 

komnir fyri Petursmessu ok Páls. Á lögmaðr 
þar fyri at vera forfallalaust. En hverr nefndar- 

maðr er síðar kemur til lögþingis, en særi eru 

flutt, sekr 12 aurum, nema nauðsyn banni. Meti 
lögmaðr ok lögröttumenn þær nauðsynjar. 
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3. Um siðu ok skikkumn á alþingi. 
Þing skal standa svá lengi sem lögmaór vill, ok 

honum þykir fallit fyri mála sakir, ok lögrðttumenn 

samþykkja. Lögmaðr skal láta gjöra vebönd á 

þingstað réttum, svá víð, at þeir menn hafi rúm at 

sitja fyri innan, sem í lögröttu eru nefndir þat 

skulu vera Þrennar tylftir manna. Skal lögmaðr 

ok valdsmenn nefna þrjá menn úr þingi hverju, 

þá sem þeim þykja bezt tilfallnir. þeir menn, sem 

í lögröttu eru nefndir, skulu eið sverja fyri löz- 

manni áðr þeir gangi í lögrðttu, með þessum eið- 

staf; at því skýtr hann til guðs, at hann skal svá 

til allra manna mála leggja, sem hann veit sannast 

fyri guði, eptir lögum ok sinni samvizku, svá með 

sökuðum sem sifjuðum, ok svá skal hann jafnan 

gjöra, þá hann er í lögréttu nefndr. Fyrstan tfma 

skal hann þenna eið sverja, er hann er í lögröttu 

nefndr, en eigi optarr, þó at hann sé nefndr. Engi 

þeirra manna, sem eigi eru í lögréttu nefndir, skulu 

setjast innan vebanda utan orðlof. En ef hann 

sezt, ok gengr eigi út, þá við hann er mælt, þá 

sekist hann hálfri mörk. Allir menn eigu at ganga 

til lögréttu, þegar lögmaðr lætr hringja hinni miklu 

klukku, ok sitja þar svá lengi sem lögmaðr vill 

þing hafa. En hverr sá maðr, er eigi kemr til lög 

röttu sem nú er mælt, er sekr hálfri mörk. En ef 

nokkurr maðr slæst í mat eðr munngát, ok rækir 

þat meir en þingit, hann skal enga uppreisn eiga 

síns máls á þeim degi, hvat máli sem hann á at 

drífa á Öxarárþingi. Drykk skal engi maór tillög- 

röttu bera, hvárki til sölu né annars; en ef borinn 
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verðr, þá er hann uppnæmr, ok eigu þingmenn 

hann. Allir þeir sem í lögröttu eru nefndir skulu 

sitja sem nú er mælt, nema þeir gangi út sökum 
nauðsynja sinna. En ef menn ganga úr lögröttu 
utan vebanda. nauðsynjalaust, þá er hverr þeirra 

sekr tveim aurum. þeir menn sem eru utan ve- 

banda ok gjöra þar hark eðr háreysti, svá at lög- 

röttumenn mega eigi náðugliga geyma dóma sinna, 

ella þeir menn kæra mál sín, sem lögmenn ok lög- 

röttumenn hafa orðlof til gefit, sekr er hverr eyr= 

is, er at því verðr sannr, ef honum er til sagt áðr. 

4. Um vitni, ok þau mál, er á al. 

Þingi skulum dærmast. 

Eptir gögnum ok vitnum skal hvert mál dæma. Svá 

tr, ef einn ber með manni sem engi beri, en tveir sém 

tíu, ef maðr uggir eigi andvitni í móti koma. Nú eru 
þau vitni, er eigi skulu andvitni í móti koma: þat 

er heimstefnuvitni, þingstefnuvitni, kvöðuvitni, for= 

sagnarvitni ok nauðsynjavitni, er vitnað verðr und- 

ir mann, ok þau vitni, er menn bera um deild 

manna á samkundum. þeir menn sem í lögréttu 

eru nefndir, skulu dæma lög um öll þau mál sem 

í lögrðttu verða kærð, ok þar eru lögliga frambor- 

in. Þau mál skal fyrst dæma, er til lögþingis eru 

lögð, eptir því sem lögbók segir ok.stærst eru. 

Eptir þat þau, sem þangað eru stefnd, ok öll þau 
mál, er menn leggja hendr sínar saman fyrir vátt- 

um tveimr eðr fleirum, ef þau mál ok vitni koma 

þar fram á þinginu; síðan þau, er þar verðr á sætzt 

ok smærst eru. En allt þat, er lögbók sker eigi 
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skilríkliga úr, þá skal þat hafa af hverju máli, 

sem lögréttumenn verða allir á eitt sáttir. En ef 

þá skilur á, þa skal lögmaóðr ráða ok þeir sem hon- 

um samþykkja, nema konungi sýnist annat lögligra 

með vitrustu manna ráði. 

5. Um vápnaburð ok þingvitni. 

Allir þeir menn, sem í Öxarár þingför eru, þá skulu 

í griðum. vera hverr við annan þar til þeir koma 

heim til síns heimilis. En ef einhverr gengr á þessi 

grið, ok vegr mann, eðr veitir lemstrarsár, þá hafi 

sá fyrigjört fé ok friði, landi ok lausum eyri. En 

ef menn verða særðir á Öxarárþingi, eður fá ein- 

einhvern vansa eðr óhlut af manna völdum ok 

vilja, þá eykst at helmingi réttur þeirra, en kon- 

ungi 13 merkr. Ef menn bera vápn á Öxarár- 

þingi, þá gjaldi þeir hálfa mörk, en láti vápnin; eigi 

konungr hálf vápnin ok hálfa sektina, en þingmenn 

hálf ok sekt hálfa. því at í öllum stöðum hæfir 

mönnum at gæta spektar ok siðsemdar, en þó eink- 

anliga í þeim stöðum mest, er til siðsemdar ok sætta 

eru skipaðir fyri öndverðu af góðum mönnum, ok 

flestum verðr mestr skaði at, ef nokkut skerst í, 

Hvervetna þar sem menn verða víttir á Öxarár= 

þingi, þat fð á hálft konungr, en hálft lögröttu- 

menn, utan þegngildi ok 13 marka mál eðr meira, 

þat á konungr. En öll þingvíti þau til falla, ok 

eigi greiðast á því þingi, þá dæmi lögþingismenn 

at greiðist á öðru Öxarárþingi, ok taki þá við 

sýslumaðr, hverr í sinni sýslu, ok færi þat fð til 

Öxarárþings. En þeir menn, sem þetta fð greiða 
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eigi fyrir þrjózku sakir, þá sö þeim sjálfstefnt til 

næsta Öxarárþings, ok svari þar sektum ok dóm- 

rofum, ef þá greiðist eigi, ok hafi konungr helm- 

ing, en þingmenn helming, ok hafi þann helming, 

er þingmenn eigu, til þess er valdsmönnum með 

lögmanns ráði þykir mest nauðsyn vera þá 12 

mánuði. (R. B. E. K. Þingvíti skulu leggjast til 

þinghússgjörðar svá lengi sem þarf). Nú ef maðr 
rýfur þann dóm, sem dæmdr er á Öxarárþingi, ok 

vápnatak var at átt innan lögréttu ok utan, þá er 

sá sekr 4 mörkum við konung, en mörk við sak- 

arábera. því skal sýslumaðr hverr lýsa á Öxarár- 

þingi, hversu margir manndráparar eðr ódáðamenn 

urðu í hans sýslu á næstu 12 mánuðum, ok segja 

skil á um vöxt þeirra ok yfirlit, sem hinum urðu 

at skaða, at þeir megi því heldur at líkindum 

kenndir verða, hvar sem þeir kunna fram að koma. 

6. Um rétting mála þeirra, sem 
rangliga eru upp borin. 

Ef annarrtveggi frýr á sinn hlut, þá er hann kemr 
heim í hörað, ok kallar rangt hafa verit upp borit fyri 

lögröttumönnum, þá skal þó eigi þeim dómi bregða 

sektalaust. En hann má stefna hinum, er mál á við 

hann hit næsta ár eptir til Öxarárþings, ok hafi 

hvárrtveggi sitt mál upp. En ef mál prófast sem 

fyr, þá hafi hinn af honum kostnað sinn hálfu auk- 

inn, sem ýfði hann til rangs máls, en konungr 

mörk, ok sæki sem aðrar fjársóknir.  Prófast ok 

svá, at hann hafi rangt upp borit fyri lögmanni ok 

lögröttumönnum, er fyr dæmdist málit, ok dæmist 
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þá hinum, þá hafi sá kostnað sinn hálfu aukinn, 

ok mörk konungi, ok sæki sem vítafð. Ok svá 

skal hvervetna þar sem lögmaðr ok skynsamir menn 

sjá at menn verða rangliga eðr aflaga sóttir, ok til 

laga stefndir, hvárt sem þat er til lögmanns, eðr 

aðrar þingstefnur, eór lagasóknir, ok dæmist þeim 

á hendr, er sóttr var, hvárki fö né eiðar nema 

hann er sótti sveri eineiði, at hann hugðist hinn 

eptir réttu máli sækja. (R. B.E.K. þat skal standa 

um melrakkaveiðar sem lögréttumenn skipa, ok aldri 

meiri sekt við en 6 álnir fyri einn). 

7. Um leiðarþing. 

Svá er mælt, at sýslumenn skulu þing eiga 

á leiðum?, er þeir koma heim af Öxarárþingi, ok 
lýsa fyri mönnum því, er talat var á Öxarár- 

þingi, einkanliga hver lykt föll á þeirra manna 

mál, sem úr hans sýslu váru. Sýslumaðr á því 

þar at lýsa, at lögþingi skal uppi vera at Peturs- 

messu hvert sumar. því skal hann ok þar lýsa, 

at menn skuli eigi taka þá menn: í byggðir til sín, 

er hlaupa norðan eðr sunnan, austan eðr vestan, 

nema þeir viti áðr skyn á, at þeir sé skilamenn. 

því at slíkir menn eru því vanir, at vera nokkuru 

líkt einn vetur etr tvá eðr þrjá, ok hylla sik svá 

við menn. Síðan skiljast þeir eigi betr við en svá, 

at annathvárt stela þeir fé manna, eðr hlaupa burt 

með frændkonur manna eðr húsfreyjur. En hverr 

eð þessa menn tekr framar en lög lofa, þá er sá 

sekr mörk við konung, ef hinn prófast at illum manni. 

3) Aðrar bæta við: innan þriggja vikna. 

FJ 
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8. Um dómrof. 

Alla þá dóma, sem um vígaferli skal setja, 

eðr um þeirra kvenna legorð, sem fyri eigu at 

koma full manngjöld, eðr hálf, þá dóma skal 

alla með lögum og griðum setja til, fyrsta sals. 

(R. B. E. K. Þar sem maðr segir sik úr lög- 

sögðum dómi forfallalaust, lögliga tilkrafðr af rött- 

aranum, sá er sekr hálfri mörk, hálft konungi, en 

hálft þeim er mál á, utan svá mikit vandamál sö 

at dæma, at þeir fái eigi yfir tekit. þá leggi þeir 

þat mál heima til lögmanns, ella til alþingis). En 

sá maðr, sem rýfr dóm lögsamdan forfallalaust fyri 

sal, eðr at fyrstum sölum, þá gengr, sá á grið sín, 

ok er tryggðrofi, ok hefr fyrigjört fé ok friði. En 

þær eru nauðsynjar ok forföll þess er greiða, ef 
hann er sjúkr eðr sár, eðr einhverjar stórnauðsynj- 

ar beril til með honum, at góðir menn beri vitni 

um, at hann mátti eigi til komast í eindaga. En 

sal þat hit fyrsta skal framkoma innan þess mán- 

aðar, er dómrinn var dæmdur, ok flytja heim til 

þess er taka á, sð honum þar boðit við vátta, tvá 

eðr fleiri, en hann taki þá við eðr umboðsmaðr 

hans, utan sá vill inndælla gjöra, er taka á. 

En um öll önnur lagamál, þau er menn setja sín 

í milli lögdóma, þá sekist sá mörk við sakarábera, er 

þann dóm rýfr forfallalaust, ok haldi þó dóm sem áór, 

en 4 mörkum við konung, ok sæki sýslumaðr hvárum- 

tveggja til handa, ok taki hinn fyrst skuld sína, 
slíka sem dómur dæmdi honum. En sektafé hvárs- 

a Aðrir: gangi. 
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tveggja sö síðan skipt eptir fjármagni þeirra í milli, 

ef eigi vinnst til hvárstveggja. En ef hann vill 

enn eigi dóm halda, þá skal sýslumaðr honum þing 

stefna, ok gjöra hann útlægan, nema hann gjaldi | 

slíkt sektafð upp sem nú var talt. 

9. Hversu langar lagastefnur skulu 

vera. 

Hvervetna þar sem menn gjöra lagastefnur 

sín í milli á þingi, eðr heima tillögmanns, þá skal 

gjöra hálfsmánaðarstefnu, ef hann er utan hrepps 

en innan höraðs. Mánaðarstefnu, ef hann er utan 

höraðs en innan fjórðungs; tveggja mánaðastefnu 

utan fjórðungs ok innan lands. (R. B. H. K. Til 

Noregs skal gjöra tólf mánaða stefnu, svá at þar 

megi rétt af gjöra þeim málum, er lögmenn ok 

sýslumenn fá eigi hér yfir tekit) Erfingi eðr um- 

boðsmaðr lögligr skal svara málum hans, ef hann 

er utanlands. Nú er erfingi eðr umboðsmaðr hans 

skyldr at gjöra honum boð, ella þingmenn, ef ekki 

er erfingi eðr umboðsmaðr á þingi; því at viðrmæl- 

is er hverr maðr verðr. Á þessum tímum skal 

eigi til lögmanns stefna. Frá Maríumessu í föstu, 

ok þó hana beri allnær páskum, þá skal eigi nær 

eðr síðar stefna en hálfum mánuði fyri páskir ok 

fram um fardaga. Frá Seljumannamessu ok fram- 

an til krossmessu á haustit, ok eigi nær jólum, 

en stefndr megi vera fyri lögmanni 3 nætr fyri 

stundarsakir, ok heim kominn at jólum forfalla- 
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laust. Eigi skal um jól stefna?. En allir aðrir 

tímar en nú eru undan teknir, eru réttir til lög- 

stefnu.  Hverr maðr sá er rýfr lögmanns úrskurð 

forfallalaust, er sekr 4 mörkum við konung. En 

þar sem sá maðr stefnir manni til lögmanns með 
réttri lagastefnu, er lögligt mál hefr á hendi hon- 

um, eðr hans lögligr umboðsmaór, þá sekist sá 

mörk við konung, er stefnt var, ef hann kemr 

eigi forfallalaust, ecór hans lögligr umboðsmaðr. En 

ef stefndr kemr, en stefnandi eigi, þá sekist hann 

þvílíku við konung sem hinn, er stefnt var, nema 

lögligr umboðsmaðr hans komi, eór 'sð þar fyri í 

rötta lagastefnu. ; En sá þeirra sem þá fellst at 

máli, þá haldi hann allt þat sem lögmaðr hefr 

skilat þeirra í millum, ok gjaldi þeim kostnað, sem 

mál dæmist, allan hálfu aukinn, þann sem hann 

hafði fyri því máli, síðan lögmaðr sagði ok skildi 

fyrra sinn þeirra í milli. Nú skýtr nokkurr sínu 

máli undan lögmanni til Öxarárþings, þá rannsaki 

lögréttumenn innvirðugliga þat mál. Ok þó þeim 

sýnist öllum sá úrskurðr, er lögmaðr hefr gjört, 

vera eigi lögligr, þá skulu þeir þó eigi þann úr- 

skurð rjúfa mega. En rita skulu þeir til konungs, 

hvat þeim sýnist rött í því máli, ok slíkt rannsak 
sem þeir hafa framast prófat þar um. því at 

þann úrskurð, sem lögmaðr gjörir á, má engi 
maðr rjúfa, nema konungr sjái, at lögbók vátti í 

móti, eðr sjálfr konungr sjái, at annat sé réttara, 

) Aðrar bæta við: Eigi skal löghelga daga sækja, nð þing 
stefna, ok engan til dauða dæma, né til líkams vananar, 

nema til friðar og röttargjörðar. 
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ok þó með hinna vitrustu manna ráði ok sam- 

þykki, því at hann er yfir skipaðr lögin. Nú fær 

maðr eigi réttindi sín í byggðum heima, eðr fyri 

lögmanni, þá má sakaráberi stefna þeim manni til , 

Öxarárþings, er hann fær eigi rðtt af. En ef hann 

hefr til þess löglig vitni, at hann hefr honum 

þangat stefnt, er mál á við hann, ok þat annat, 

at mál hafi svá farit þeirra í milli sem þá hefr 

hann hermt, þá skulu þingmenn dæma þat mál at 

lögfullu, hvárt sem nær eru báðir, eðr sá einn sem 

framber, ok lögmanni ok lögröttumönnum þykir 

fyri bíta, nema full nauósyn banni þeim at koma, er 

stefndr var, ok komi þau gögn ok vitni þar fram. 

Ok svá skal vera þó at heima sö stefnt til lögmanns. 

(R. B. H. K. Svá má gjöra lagastefnur til sýslu- 

manns sem til lögmanns, ok hálfu minni sekt við. 

Sýslumenn mega ok gjöra stundarstefnu til sín, 

at andsvara mönnum, þeim sem lögligt mál hafa á 

hendi þeim ok svá vitnum þeirra, og gjöri þeim 

rétt af er mishaldinn er, þó at stefndr komi 

eigi Í réttan stefnudag forfallalaust. —Svá viljum 

vér at rétt sö, at menn gjöri stundarstefnu til lög- 

manns, þá er hann ríðr um land at skipa málum 

manna, svá þó, at stefndr megi auðveldliga til koma 

gögnum sínum ok vitnum. — Eigi viljum vör, at 

mokkurr maðr megi skjóta máli sínu undan lög- 

manni ok sýslumanni at tálma með því röttindi 

manna, ef skynsömum mönnum sýnist, at þeir 

fái yfirtekit). 

16 Þþingfararbálkr. 
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Mer hefr kristinndómshbálk, 
ok segir um kristiliga trú, ok 
um þá hlýðni, er menn eiga at 
veita konungi ok byskupi. 

1. kap. þat er upphaf laga várra Íslendinga, 

sem upphaf er allra góðra hluta: at vör skulum 

hafa ok halda kristiliga trú. Vör skulum trúa á 

einn guð föður allsvaldanda, skapara himins ok 

jarðar. Vér skulum trúa á drottinn várn Jesúm 

Christum, hans einka son, er getinn er af helgum 

anda, ok fæddr af Maríu meyju, píndr undir Píl- 

atus valdi, krossfestr, deyddr ok grafinn, fór niðr 

til helvítis, ok leysti þaðan alla sína vini. Þriðja dag 

eptir hann var deyddr sínum manndómi, ósködd- 

um sínum guðdómi, reis hann upp af dauða, ok 

var síðan með sínum lærisveinum 40 daga, frá 

páskadegi til uppstigningardags, ok steig þaðan Í til 

himna ?. Ok þaðan skal hann koma á efsta degi 

at dæma lifendr ok dauða, hvern eptir sínum verð= 

ugleikum *. Vör skulum trúa á helgan anda, at 

hann sð sannr guð, sem faðir ok sonr, ok þær þrjár 

skilningar er einn guð. Vör skulum trúa því, er trú- 

ir öll kristin þjóð, ok heilagra manna samband, ok 

heilög kirkja hefr samþykkt með óbrigtiligri stað- 
festu. Vör skulum trúa, at syndir fyrigefast af náð 

ok miskunn guðs, fyri verðskuldan Jesú Christi, 

en eigi fyri nein vár góðverk, Vér skulum trúa, 

1) Aðrar: þá. 2 Aðrar bæta við: upp. *% Aðrar bæta 

við: þessarar veraldar. #) verðleikum. 
2 
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at hvers manns líkami?, er í er kominn heiminn, 

eðr koma kann til dómsdags, skal þá upprísa, ok það=" 

an af skulu þeir er illa gjörðu, ok eigi iðruðust 2. 

þessa heims, hafa endalausan ófagnað með fjandanum 

ek hans erindsrekum í helvíti. En þeir, seim gott hafa 

gjört þessa heims, skulu þá hafa eilífan fagnað, með 

guði og hans helgum mönnum í himnaríki. 

2. Um konungs vald ok byskups. 

Nú með því, at guðs miskunn sér til þess þörf 

hvers dagsliga ótalligs lýðs ok ýmislegs fjölmennis, 

þá hefr hann skipat sínum tveimr undirmönnum 

ok þjónum at vera auðsýniliga hans umboðsmenn, 

ok halda þessa heilaga trú, ok hans heilagt lögmál, 

góðum mönnum til verndar ok réttinda, en vánd- 

um mönnum til refsingar og hreinsunar. Eru þess- 

ir tveir, annarr konungr, en annarr byskup. Hefr 

konungr af guði veraldligt vald til veraldligra hluta, 

en byskup andligt vald til andligra hluta, ok á 

hverr at styrkja annan til réttra mála lögliga, ok 

kennast við sik, at þeir hafa vald ok yfirboð af 

guði sjálfum, en eigi af sér. Ok fyri því at þeir 

eru guðs umboðsmenn, hins ok annars, at þeirra 

má engan veg missa, þess hins þriðja, at sjálfr 

guð virðist at kalla sik þeirra nöfnum, þá er sá 

sannarliga í miklum háska við guð, er þá styrkir 

eigi með fullkominni ást ok góðvilja ok réttvísi, 

til síns valds, þess sem guð hefr þeim gefit, allra 

helzt þar sem lögin vátta svá, með stöddum 

endimörkum, at hvárki mega höfðingjarnir, ef þeir 

1) líkhamr. *% bæta við: með yfirbót. 
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geyma þeirra7, at ánauðga eðr þrengja fólkinu 

með ofmikilli ágirnd, ok at eigi megi fávitrir menn 

synja höfðingjum röttrar þegnskyldu fyri Pu 

sakir ok skammsýnnar óvizku 

3. Um lýðskyldu við konung. 

Nú af því at landsfólkit á mikla lýðskyldu at veita 

konunginum, þá væri þat þarfligt, at menn vöruð- 

ust þá miklu villuþoku, er mestur hluti Noregs fólks 

hefr blindat verit svá hörmuliga, at í engu landi öðru 

finnast dæmi til, þar sem teknir hafa verit ýmsir 

menn ok kallaðir konungar, rangliga í móti réttum 

konungum ok lögum hins heilaga Ólafs konung, ok 

öllum þeim röttindum, sem hverr bóndi vildi unna 

af öðrum um sínar erftir, ok þjónuðu opt velborn- 

ir menn þeim er varla máttu vera knapar þeirra, 

sem enn váttar í dag, hvárt þeir misstu fleiri óð- 

ala sinna, eðr hinir sem þeir kölluðu konunga sína, 
ok svá hit sama um mannamissurnar. Nú at menn 

þurfi eigi griplandi hendi eðr leitandi eptir at fara, 

hverr at réttu á konungr at vera at Noregi eptir 

lögum, þá sð þat kunnugt öllum Norðmönnum: at 

Magnús konungr son Hákonar konungs, staðfesti 

svá ok löt í lögbók setja á Frostuþingi, hverr at 
röttum erfðum á at vera Noregs konungr eptir lög- 

um hins heilaga Ólafs konungs. Ok því játuðu ok 

samþykktu Noregsmenn fyri sik ok sitt afsprengi, við 
Noregs konungs ok hans afsprengi með réttu þing- 

taki, at þessi skipan skal standa æfinliga, sem þá 

var gjör ok hér fylgir : 

1) Aðrir: þessa. 
2 
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(4. Hverr Noregs konungr vera skal. 

Í nafni föður, sonar ok heilags anda, eins guðs í 

heilagri þrenningu, skal einn þjónn hans konungr 

vera yfir öllu Noregs veldi innanlands ok svá skatt- 

löndum. 

Fyrsta erfð: Nú eptir fráfall konungs várs, 

þá er sú hin fyrsta erfð, at sá skal konungr vera 

yfir Noregs konungs veldi, sem konungs son er, skil- 

getinn, hinn elæti einn. 

Sú er önnur erfð, at sá sonarson konungs, sem 

skilgetinn er, skal konungr vera, hinn elzti einn, 

sem faðir hans er skilgetinn. 

Sú er hin þriðja erfð, er bróðir konungs skil- 

getinn, hinn elgti einn, skal konungr vera, sá sem 

samfæddr er við konung, ef engi er hinna til sem 

átr eru taldir. 

Sú er hin fjórða erfó, er föðurbróðir konungs, 

samfeðri ok skilgetinn, hinn elzti einn, skal konungr 

vera, sá sem faðir hans var skilgetinn. 

Sé er hin fimmta erfð, er bróðurson konungs, 

skilgetinn, hinn elzti einn, skal konungr vera, sá 

er faðir hans var skilgetinn ok samfeðri við kon- 

ung, ef engi er hinna til. 

Sú er hin sjötta erfð, at bræðrungr konungs, 

hinn elzti einn, skal konungr vera, sá sem faðir 

hans. var föðurbróðir konungs, samfeðri ok skilget- 

inn, ef engi er hinna til. 

Sú er hin sjöunda erfð, at konungs son skal 
konungr vera, hinn elzti einn, þó at hann sé eigi 

skilgetinn, sá þó, at hvárki sé getinn í hórdómi 

2) Aðrar: konungs son. 
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né frændsemisspjöllum eðr sifjaspjöllum, ok kon- 

ungr sjálfr hefr viðgengit faðerni hans, ok sagt 

sjálfr skilríkum mönnum ávæni til fyri samvistu 

sinnar sakir ok móðir hans; ok svari sú stund, er 

barnit var fætt. þeirri tiltölu sem tilhæfir, ok hefr 

móðirin ekki tvennt til sagt faðernis at því barni, 

eptir því sem lögbók váttar um slík mál. þetta skulu 

þeirr vitu eigi leyna yfir mánuð, nema þeir óttist ofríki, 

þá skulu þeir þó til þessa segja einhverjum skilríkum 

manni eðr fleirum, svá at þeir megi þar vitni um bera. 

Sú er hin áttunda erfð, at dóttur son konungs 

skilgetinn, hinn elæti'einn, skal konungr vera, sá sent 

móðir hans var skilgetin, ef engi er hinna til. 

Sú er hin níunda erfð, at systur son konungs 

skilgetinn, hinn elzti einn, skal konungr véra, sá 

sem móðir hans var skilgetin, sámfeðra við kon- 

ung, ef engi er hinna til. 

Sú er hin tíunda erfð, at sá skal konungr 

vera, hinn elzti einn, er næstr er eptir bræðrasyni við 

konung, skilgetinn, ok var faðir hans skilgetinn, 

ok kominn frá samfæddum bræðrum ok skilgetn= 

um, ef engi er hinna til. 

Sú er hin ellefta erfð, at sá skal konungr vera, 
hinn elzti einn skilgetinn, er systkyna son er við 

konung, ok kominn frá þeim systkynum, er bæði 
váru samfeðra ok skilgetin, ok af röttri konunga 
ættinni komin, ef engi er hinna til sem áðr eru taldir. 

Sú er hín tólfta erfð, at sá skal konungr vera, 
hinn elzti einn, er skilgetinn er systrungr við kon- 

ung, Ok mæðr þeirra váru sámfeðra ok skilgetnar, ok 

af réttri konunga ættinni komnar, ef engi er hinna til. 
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Nú ef engi er þessara til, sem áór eru taldir, 

þá skal sá konungr vera yfir Noregi, hinn elzti 

einn, er erfðum er þá næstr, eptir því sem lands- 

lagabók váttar í almennilegu erfðatali, karl en eigi 

kona, ok þó af réttri konunga ættinni kominn. 

5. Um konungs kosning. 

Nú ef svá þungliga kann at berast, at engi 

er þessara til, þá sé sjálfstefnt hertoga, ef hann 

er til, eðr jarli, byskupum öllum ok ábótum, 

barúnum öllum ok hirðstjórum með hirð allri at 

sækja norðr til Niðaróss! til umráða við erkibysk- 

up. Ok nefni hverr byskup úr sínu byskupsdæmi 

ok sýslumenn konungs, þar sem þeir eru, 12 hina 

vitrustu menn með sör eptir sinni samvizku, ok sé á 

för innan þess mánaðar, er þeir spyrja fráfall konungs, 

Svá skal ok hverr byskup ok sýslumaðr skipa til 

hegningar at gæta lands með bændum fyri þjófum 

ok illþýti, svá marga af barúnum ok sýslumönnum 

„ í hverjum lögum, sem þeir sjá at bezt hæfir. Skulu 

þeir eð eptir sitja jafnheimilir til gæælu, svá yfir 

öðrum sýslum sem sjálfra sinna, ella eru þeir sann- 

ir landráðamenn, ef eigi heldr landit friði sínum 

fyri þeirra vangæglu.. En í þann tíma, sem þeir 

eru norðr kumnir, er til þess eru nefndir, þá gangi 
ólærðir menn með svörnum eiði til þess umdæm- 

is, at þeir skulu þann til konungs taka, er þeim 

sýnist fyri guði at beat sö tilfallinn. En þenna eið 

skulu jafnvel byskupar ábyrgjast við guð, þó at 

þeir sveri eigi sem hinir er eið vinna, at þeir leggi 

*) Aðrar bæta við: til:bins helga Ólafs konungs. 
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sanninda umræðu til þessa máls, svá sem guð gefr 

þeim vit til réttiligast fyri at sjá. En ef þá skilr 

á, þá skulu þeir ráða sem fleiri eru saman ok skil- 

ríkari, ok erkibyskup ok aðrir byskupar fylgja, ok 

sanna þat með eiðum sínum. Nú ef nokkurr lætr 

sik öðruvis til konungs taka en nú var mælt, þá 

hafi hann fyrigjört fé ok friði, landi og lausum eyri, 

ok sé í banni ok forboði allra heilagra manna, ok 

st eigi at kirkju græfr, ok svá hverr er honum 

fylgir til þess. Nú ef hirðstjórar eðr hirðmenn 

fyrinæmast þessa ferð, þá eru þeir landráðamenn 

við konung, nema full nauðsyn banni. En hverr 

bóndi er fyrinæmist þessa ferð, þá er hann sekr 

8 örtugum ok þrettán mörkum silfrs við konung, en 
konungr meti nauðsynjar með beztu manna ráði. 

En þessa ferð fari hverr á sinn kostnað, en kon- 

ungr inni þeim fyri kostnað sinn, sem eigi hafa 

áðr konungs fð. 

6. Um erfðir konungs frænda. 

En ef dóttir eða sonardóttir, systir eða móðir, 
eðr þær konur aðrar, sem standa í erfðatali í lands- 

lagabók, svá þeir karlmenn sem í erfðatali standa, 

ok eigi eru af konunga ættinni komnir, ok eru þeir 

eðr þær nær meir at skyldu til annars arfs en konung- 

dómsins, eptir því sem almenniligt erfðatal váttar, 

þá skal eptir því hverr til ganga, sem honum vátta 
lög í almenniligu erfðatali. Ok at því ljósara verði, 
þá mega þeir þetta fyrst erfa: Eignir þær allar, 

er konungr erfir eptir aðra frændr sína, ok þær 

sem hann kaupir með lausafð, þær þó, at hann seli 
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ekki konungdómsins jarðir til, eðr skipti þeim í hinar. 

Svá skulu þau ok erfa lausafð, ok gripi þá eigi 

heyra krónunni til, nema konungr hafi aðra skip- 

an á gjört fyri skilríkum mönnum, með vitnum ok 

jarðteiknum sér til sáluhjálpar eðr sæmdar, eðr 

sínum hollustumönnum með góðra manna tillögu. 

Ok er þat höfuð ráð, at hverr búi vel fyri sör sjálfr 

um sína lífdaga, heldr heill en sjúkr, því at váskeytt 

er annars vinátta ok eptirgjörð þó allskylt sé um. 

9. Um konungs eið. 

En at konnngr viti sik því heldr skyldugan við 

þegna sína lög at halda, ok um at bæta, þá skal 

hann þessu játa fólkinu með fullri staðfestu ept- 

ir þat er hann er til konungs tekinn: „þat játa 

ek guði ok hans helgum mönnum, ok því hans 

fólki, sem ek er Óóverðugr yfirskipaðr, at ek skal 

þau kristin lög halda, sem hinn heilagi Ólafr kon- 
ungr hóf, ok aðrir hans réttir eptirkomendr hafa 

nú samþykkt millum konungs ok þeirra, sem land- 

it byggja með hvárratveggju samþykki, ok með góðra 

manna ráði umbæta, eptir því viti sem guð lör mör“. 

Er konungr eigi at eins skyldr lög at halda við 

þá þegna sína, sem þá eru á þingi hjá honum, heldr 

við alla þá, sem í hans þegnskyldu eru, alna ok 

óborna. En þann tíma sém hann verðr kórón- 

aðr, þá skal hann sverja mönnum lög ok réttindi, 

með þeim eiðstaf, sem konungsvígslu fylgir. 

3) Aðrar bæta við: Finnast ok fleiri dæmi til þess, at 

erfingjar hafa heldr af dregit en viðraukit skipan þeirra, er 

áttn ok fengu optliga með hollri þjónustu ok lífsháska, eðr 

mikla erfiði ok mannraunum. 
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8. Um eið hertoga ok jarls. 
En hertogi eðr jarl, ef þeir eru til, skulu þenna 

eið sverja á því þingi er konungi er konungsnafn 

gefit: „þess legg ek hönd á helga dóma, ok því skýt ek 

til guðs, at ek skal vera hollr ok trúr mínum herra 
N. Noregskonungi, bæði leyniliga ok opinberliga, ok 

þat lén, sem konungr veitir mör, skal ek trúliga halda 

með þeirri hlýðni ok eptirlæti, sem: Magnús konungr, 

son Hákonar konungs skipaði milli konungs ok her- 

toga eðr jarls. Veita skal ek honum alla þá hlýðni, 

sem góðum hertoga eðr jarli ber góðum konungi. 

Styrkja skal ek hann ok hans ríki bæði með heil- 

um ráðum ok öllum mínum styrk. Halda skal ek ok 

eiða þá alla, sem konungr hefr játað öllu lands- 

fólki, eptir því viti sem guð lör mör. Guð sömör. 

svá hollr sem ek satt segi, gramr ef ek lýg“. 

9. Um lendra manna ok hirðstjóra 
eið. 

Nú skulu lendir menn ok hirðstjórar þenna eið 

sverja: „þess legg ek hönd á helga dóma, ok því 

skýt ek til guðs, at ek skal vera hollr oktrúr mín- 

um herra Noregskonungi bæði leyniliga ok opin- 

berliga; styrkja skal ek hann ok bans ríki, bæði 

með heilum ráðum ok öllum styrk mínum. Halda 

skal ck eiða þá alla, sem konungr hefr játað 
öllu landsfólki, eptir því viti ok skynsemd, sem 

guð gefr mör. Guð sð mör hollr, ef ek satt segi, 

gramr ef eg lýg“, 



Bj 

óð 

28 Konungserféir. 

10. Um lögmanna eið. 
Nú. skulu lögmenn sverja þenna eið þann 

tíma er konungr vill: „Til þess legg ek hönd á 

helga bók, ok því skýt ek til guðs, at ek skal vera 

hollr ok trúr mínum herra N. Noregskonungi; þau 

lög skal ek segja þeim mönnum, sem minn herra 

skipar í mína lögsögn, sem hinn heilagi Ólafr konungr 

hóf, ok aðrir hans réttir eptirkomendr hafa sam- 

þykkt við þá er landit byggja. En hvervetna þar 

sem lögbók sker eigi skilríkliga úr, þá skal ek ept- 

ir því hvers manns mál dæma, sem ek vil and- 

svara fyri guði á dómadegi, at réttiligast sé eptir 

minni samvizku, ok þó með þeirra vitrustu manna 

ráði ok samþykki sem þá eru hjá mér, svá um rík- 

an sem um fátækan, ungan sem um gamlan, sak= 

aðan sem um sifjaðan, skyldan sem um óskyldan. 

Svá sé mér guð hollr sem ek satt segi, gramr ef 

ek:lýg“. 

11. Um bónda eiðstaf. 

En at bændr ok alþýða viti sik því skyldari til 

hollustu ok þegnskyldu ok hlýðni við konung, þá 

skulu þeir þenna eið sverja konugi, svá margir 

menn af hverju fylki sem honum líkar: „Til 

þess legg ek hönd á helga dóma, ok því skýt 

ek til guðs, at ek skal vera hollr ok trúr mínum 

herra N. Noregskonungi, bæði opinberliga ok leyni- 

liga, með öllum mínum mátt ok megni, svá sem 

góðr þegn skal góðum konungi. Veita skal ek hon- 

um alla lögliga þjónustu, ok rötta þegnskyldu ept- 

ir lögum ok þeim hlunnindum, sem hinn heilagi 
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Ólafr konungr skipaði milli konungs ok bænda !, ok 

þeirra manna er landit byggja með hvárratveggju 

samþykki. Svá sé mér guð hollr, sem ek satt segi, 

gramr ef ek lýg. Ábyrgi ek mör þenna eið ok 

„ öllum þeim, sem í Noregskonungs ríki eru, ölnum 

ok óbornum, ok konungs eiðs eiga at njóta“. Eru 

eigi at eins þeir skyldir at ábyrgjast þenna eið, er 
sverja, heldr allir þeir, sem í konungs þegnskyldu 

eru, alnir ok óbornir. Svá eru ok allir menn í 

landinu skyldir til trúleika við konung sinn, þó at 

eigi sveri honum allir trúnaðareið á þingi; því at 

Noregskonungr er jafnskyldr at fylgja þeim til röttra 

mála sem heima eru, sem þeim, er þá eru hjá hon- 

um á þingi, er hann trúlofar eðr sver lög ok rött- 

indi at halda ok dæma þegnum sínum. þat viti 

ok allir menn, at þat barn, sem fætt er á síðasta 

degi eðr ári konungs æfi?, at konungr er jafn- 

skyldur því rött at gjöra, sem þeim er hann sór 

eiða á fyrsta þingi. Svá eru honum allir skyld- 

ugir til allrar lögligrar þegnskyldu, þeir sem laga 

vilja njóta, ok þeirra vilja verðir vera. En kon- 

ungr ok byskupar, lærðir menn ok barúnar, ok al- 

þýða með þeim, skal fylgja hinum heilaga krossi ok 

helgum dómum aptr til kirkju. — Síðan skal kon- 

ungr ganga til altaris ok taka þar blessun, ok gangi 

síðan til herbergis, ok fylgi honum allir hinir 

beztu menn}. 

1) Aðrar bæta við: ok aðrir haus röttir eptirkomendr hafa 
nú samþykkt. *% Aðrar: síðasta vetri kunungs æfi. 
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Hér hefr annan hlut lögbók= 
ar, ok segir um þegnskyldu 
við konung, ok skattajald. 

1. kap. Í nafni várs herra Jesú Christi, þess 

sem vár er vernd ok varðveizla, líf ok heilsa, 

skulum vör konungi várum, eðr hans lögligum um- 

boðsmanni, eigi synja slíkrar þegnskyldu, sem vör 

höfum honum játað: at hverr sá bóndi er skyldr 

at gjalda skatt ok þingfararkaup, er hann á fyri 

sjálfan sik ok hvert skuldahjón sitt, kú eðr kúgildi, 

skip eðr nót, ok skal hann eiga um fram eik, uxa 

eðr hross, ok alla bús búhluti, sem þat bú má eigi 

þarfnast. En skylduhjú hans eru þeir menn allir, 

sem hann á at skyldu fram at færa, ok þeir verka- 

menn, sem þar þurfa at skyldu fyri at vinna. En 

þetta eru alls 20 álnir, af hverjum bónda. Skal 

konungr taka 10 álnir, en aðrar 10 álnir sá sem 

kongr skipar sýslu, með slíkri afgreiðslu, sem lög= 

bók váttar, af þeim 10 álnum, sém þingfararkaup 

heitir. (R. B. H. K. Svá skal ok hverr maðr gjalda 

skatt einhleypr, karl eðr kona, þó at hann sé bú- 

laus, ef hann á 10 hundruð fyri sjálfan sik skuld= 

laust ok hundrað fyri hvern ómaga sinn, ok eitt 

hundrað um fram). En eigi skal meira gjaldast en 

einar 20 álnir, þar sem bóndi eór húsfreyja and- 

ast frá, ok halda feðgin, systkyn eör mæðgin, eðr 

aðrir arfar, saman þeim búnati, hvárt sem er meiri 

eðr minni. En sá sem í burt fer með sinn hlut, 

gjaldi sem fyr váttar. En hverr sem þetta geldr 
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eigi forfallalaust, áðr menn ríða til þings, sekr 6 

aurum við konung. Skal þetta fð greiðast Í vað- 

málum, ok í allri skinna. vöru, í ullu ok húðum, 

ok gjaldi þar sem hann hefr heimili átt fyri næstu 

fardaga, þó at hann færi heimili sitt á annan stað. 

(R. B. E. K. Sá skal skatt gjalda, sem búnað reis- 

ir, en.cigi sá er bregðr búi, ef hann hefr minna 

íé en 10 hundruð, skuldlaust ok ómagalaust). 

2. Á hverjum tímum sýslu skal reka. 

Svá er tekit, at sýslumaðr skal eigi fjölmennari 

reka sýslu sína en við hinn tíunda mann. Á þess- 

um tímum skal eigi sýslu reka hér á landi. Frá 

alþingi ok til Maríumessu síðari, frá Marteinsmessu 

ok til Hallvarðsmessu, ok fara mánuð um Austfirð- 

inga fjórðung, frá Hallvarðsmessu til þings fram= 

an, ok mánuð milli síðari Maríumessu ok Marteins- 

messu, ok svá í öðrum fjórðungum á þessum tím- 

um, þá eð sýslumaðr vill um sinn, á hverjum 12 

mánuðum, nema bændr sjálfir beitist, eðr nauð- 

synjar beri til at þingat sé optarr; ok skal reka 

sýslu mánað síðan hann kemur í Norðlendinga fjórð- 

ung, ok mánað um Sunnlendinga fjórðung, 6 vik- 

ur um Vestfirðinga fjórðung, síðan hann kemr í 

sýslu sína eptir réttri tiltölu, þó at fleiri sðu sýslu- 

menn í hverjum fjórðungi en einn. Eigi skulu 

sóknarmenn sýslumanna fleiri en fjórir í fjórðungi, en 
tveir þar sem sýslumaðr sitr í fjórðungi. (R. B.H. K. 

Þat er fyribotit, at þeir stu lönsmenn, sem eigi eru 

fullveðja aptr at bæta þat sem þeir taka órtttiliga, 

utan bændr samþykki annat). 
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3. Um rétt útlendra manna. 
Ef útlendir menn vanvirða menn ok skamma, 

eðr frændkonur manna, ok með hverju móti er 

várir landsmenn eiga síns réttar at krefja af út- 

lendum mönnum, þá er vel, ef þeir sættast sjálfir 

sín í milli, ella kæri sá sik fyri sýslumanni, sem mis- 

haldinn er. (R. B. H. K. En hann gjöri rétt af 

hinum útlenda manni, er brotlegr varð, fyri Ólafs- 

messu fyrri. Svá sö hinum útlendu mönnum rétt 

gjört, ef þeim er rangt gjört. En ef sýslumaðr af- 

rækist rétt at gjöra þeim, sem vanhaldinn er, þá 

svari hann sektinni), ok dæmi lögmaðr ok skyn- 

samir menn með honum þeirra í milli, ok slíkt 

sem dæmist, taki sá af þingfararkaupum nær sér, 

slíkt sem sýslumaðr á frjálst, þar tiler hann hefr sitt 

fullt. En sýslumaðr heimti sitt af hinum eðr missi 

ella. En stýrimaðr sá, er þá flytur burt í forboði, 

sekist fjórum mörkum við konung, hvárt sem veldr 

einn eðr fleiri, ok takist í Noregi sú sekt konungi til 

handa, méð því at sýslumaðr hör vildi eigi rétt af 

gjöra. (R. B. H. K. þat er ok fullkomliga fyri= 

boðit, at stýrimenn eðr landsmenn taki aðrir hvárir 

samheldi með sör með fðsektum, at kaupa eðr selja 

dýrra varning sinn, en svá sem kaupi eðr sali 

semja sín í milli. En sá er at slíku verðr vitn- 

isfastr svari slíkri sekt konungdóminum fyri hvern 

sem hann setti viðrlögu á einhvern.  í(R. B. E. 

K. Stefnu skal leggja við skip fyri heyannir ok 

eptir til kaupa við kaupmenn, ok seli þar hönd 

hendi. Um skuldir kaupmanna: sekist hálfri mörk 

fyri hundrað hvert, þar sem eigi er goldit at Ólafs- 
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messu hinni fyrri forfallalaust, hálft konungi en 

hálft þeim er skuld á). 

Her hefr mannhelgi, hinn 
þriðja hlut lösbókar. 

1. Um þegngildi og bætur. 

þat er fyrst í mannhelgi várri, at várr landi 

hverr í Noregs konungs ríki skal friðheilagr vera við 

annan utan lands ok innan. En ef maðr vegr 

mann, hvárt sem karlmaðr drepr konu, eðr kona 

karlmann, þá fari sá útlægr, en konungr taki þegn- 

gildi 18 merkr af fð eðr eignum vegandans, nema 

hann vegi skemmdarvíg eðr gjöri níðingsverk. Ef 

eign er í þegngildi greidd, þá skulu arfar veganda 
lausn á eiga, ef þeir vilja leyst hafa innan 10 

vetra, en erfingi skal taka fð hins útlæga til varð- 

veizlu. Ok af fð veganda dæmi 12 skynsamir 

menn lögliga tilnefndir af röttaranum slík gjöld, 
eptir lagaskilorði, sem þeir sjá röttiligast fyri guði 

eptir atvikum, ok málavextir. eru til, erfingja hins 

dauða einum. En allar aðrar frændbætr ok sak- 

tal falli niðr, svá at hvárkis. frændr aðrir taki né 

gjaldi framar en nú var mælt. (R.B. E. K. Bóndi 

á vígsbætr hálfar eptir húsfreyju sína). Nú ef eigi 

vinnst fð veganda bæði til þegngildis ok bóta, þá 
skal svá skerða fyri hverjum sem tala rennr til, 

eptir fjármagni. En ef nokkurr gengr á þetta, þá 
hefr hann fyrigjört fð ok friði, landi ok lausum 
eyri, ok verði aldri bótamaðr síðan, ok svá allir 
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þeir sem ráð leggja með honum til þess, at sú skip= 

an sé rofin, eðr á hana gengit. Aldri skál erfingi 

selja þær eignir, er hann tók eptir hinn útlæga, 

meðan útlæginn lifir, en gjalda skal hann allar lög= 

ligar skuldir af eignum, ef eigi er lausafð til. Nú 

kann sá einhverr atburðr tilat gjörast, at konungr 

gefr mannsbana landsvist, með bænastað höfðingja 

eðr annara góðra manna, eðr kemst hann á kon- 

ungsfund ok fær grið af honum, þá skal hann sik 

svá í frið kaupa við konung sem hans er miskunn til, 

ok bæti þat sem eptir stendr, sem góðir menn sjá 

at hann megi orka. Ok með slíkum salastefnum, 

sem hann fær undir staðit, nema áör sé bætr allar 

goldnar. „Síðan skal þeirra mál fara til sætta sem 

eptir lifa eptir góðra manna dómi. En þeir sem 

fé hans varðveittu, meðan hann var í útlegð, greiði 

honum slíkt sem þeir tóku í eignum ok lausafé, 

utan landskuldir. 

2. Um skemmdarvíg ok níðingsverk. 

Engi maðr má jörðu sinni fyrigjöra, nema hann 

vegi skemmdarvíg eðr gjöri níðingsverk. þat er 

níðingsverk hit mesta, ef maðr ræðr lönd eðr þegna 

undan. konungi sínum. „Ef konungr kennir manni 

landráð, þá skal hann nefna mann úr hirð sinni 

til, jafnborinn þeim er máli á at svara. En ef arf= 

borinn maðr á því máli at svara, þá skal nefna 

bóndason úr hirð, ef hann er til, ok hafi rit ok 

innsigli konungs til, ok sæki þat mál at lögum. 

En sá: er arfborinn, er kominn ér til alls réttar. 

Þat er ok níðingsverk, ef maðr vegr mann í griðum eðr 
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tryggóamann sinn. Hvervetna þar sem maðr á á sjálf- 

um sr áverka at heimta eðr þeim ómaga eðr full- 

tíðamanni, er maðr á umboð á atlögum, eðr stendr 

til arfs, ok allra þeirra manna, er hann á sjálfr 

rétt Á at lögum, etr hefr hann til þess lögligt um- 

boð tekit, þá skal sá sjálfr grið selja, ok veita tryggð 

með sátt ok váttum. Eru allir frændr undir þeim 

griðum ok tryggtum sem sjálfr veitti hverr. þat 

er ok. níðingsverk, ef maðr vegr lögmann fyri 

rétta lögsögn, þann er til þess er skipaðr at segja 

mönnum lög, því at sá höggr niðr réttindi manna, 

þar sem hann á jafnskyldr at vera ríkum sem fá- 

tækum til lagaúrskurðar, þar sem hann er yfir skip- 

aðr. Þat er ok níðingsverk, ef maðr myrðir mann. 

Þat er ok níðingverk, ef maðr brennir mann inni. 
Þat er ok níðingsverk, ef maðr hefnir þjófa. þat 

er ok níðingsverk, ef maðr höggr hönd eðr fót af 

manni, eór stingr út augu manns, eðr sker tungu 

úr höfði manni, eðr geldir mann, eðr meiðir mann 

at vilja sínum sjálfs. Svá eru þeir ok óbótamenn, 

er halda mönnum fyri þessu einhverju, sem sá er 

gjörir, nema konungr láti refsa til landhreinsun- 

ar. En ef þat verðr í vápnaviðskiptum, þá fari 

eptir því sem konungs umboðsmaðr skipar með 

beztu manna ráði. En ef maðr drepr föðr sinn eðr 

son, bróður eðr móður, dóttur eðr systur, þá er 
hann óbótamaðr, nema óðs manns víg vegi. Svá 
ok ef maðr drepr konu sína, eðr kona bónda sinn, 

þat er óbótamál. þat er ok óbótamál, ef maðr 
vegr mann innan stokks, eðr á töðuvelli úti, eðr 

innan garðs, þesg er hverfr um akr eðr eng, at 
3 
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heimili sjálfs hans, ok á veg til ok frá, nema hann 

veri hendr sínar. —Svá ok þeir menn, er at slíkum 

óknyttum verða kenndir, at þeir hlaupa burt með 

eiginkonur Í manna, þá eru þeir óbótamenn, bæði 

fyri konungi ok karli dræpir ok deyðandi. Menn 

þeir, sem láta líf sitt fyri útilegu, þýfsku eðr rán, 

hvárt sem heldr ræna þeir á skipum eór landi, 

svá ok fyri morð ok fordæðu ok forneskjuskap ok 

spáfarir allar ok útisetur at vekja tröll upp eðr 

fremja heiðni. Svá ok þeir menn, sem gjörast flugu- 

menn, til at drepa þá menn, er þeir eiga engar 

sakir við, ok taka fð til, nema konungr láti refsa 

til landhreinsunar ok friðar. Svá ok þeir menn, 

er konur taka nauðugar með ráni eðr herfangi, í 
móti guðs rðtti ok manna, hvárt er þeir taka eig- 

inkonur manna etr frændkonur eðr dætr, ok fyri 

utan vilja þeirra manna, er forræði eigu á þeim 

at lögum, ok svá sjálfra þeirra, hversu sem síðan 

gjörist vill þeirra, er samvista þeirra verðr. Ok 

svá þeir, sem hefna þessara óbótamanna, eðr heimta 

gjöld fyri, svá at vitni vita þat, þá hafa þeir fyri- 

gjört fö ok friði, landi ok lausum eyri. Ok eru 

þeir allir friðhelgir, er fð sitt verja eðr eiginkonur fyri 

þeim, en hinir allir ógildir er til sækja, hvárt heldr 

þeir fá sár eðr bana, bæði fyri konungi ok karli. 

Þat er ok óbótamál, ef maðr falsar bröf eðr inn- 

sigli konungs, eðr steðja konungs í Noregi. þat 

er ok óbótamál, ef maðr drepr þann mann, er 

hann hefr fyri sör bréf ok innsigli konungs til 

landsvistar, eðr til rannsaks, ef sá vissi þat er 

1) Aðrar bæta við: eðr frændkonur. 

nn 
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hann tók af. Þat er ok óbótamál, ef maðr tekr 
konu nauðuga. ef þar eru tvö löglig vitni til, at 
þat er satt. Nú eru eigi vitni til, en hún segist 
nautug verit hafa, ok segir hún þat samdægris, 

þá dæmi 12 hinir skynsömustu menn eptir því sem 
þeim þykir líkindi til bera, ok hvárt þeirra þeim 
þykir líkligra til sanninda. En þó at kona geti 
Varit sik fyri góðkvennsku sakir, svá at hann 

komi eigi vilja sínum fram, þá ber með engu móti, 

at hann hafi eigi refsing fyri eptir dómi, ef sann- 

prófast, at hann hefr fullan vilja til þess borit, ok 

haldi þó lífinu. Ef maðr stendr mann á konu sinni 

með lögligum vitnum, gjaldi sá full manngjöld bónd- 

anum, slík sem hann er maðr til, er konu lá, ef 

hann væri þá saklaus drepinn. En hálf manngjöld, 

ef maðr stendr mann á móður.sinni, dóttur eðr systur, 

ef þær eigu sör eigi bændr. Skulu þessi gjöld dæma 

12 skynsamir menn lögliga til nefndir af réttaranum. 

3. Um rámsmenn. 

Nú ræna menn eðr herja, þá eru allir menn 

skyldir til eptir þeim at fara, þeir sem megu, nema 

fjórmenningr at frændsemi eór mægðum, þeir sem 

sýslumaðr krefr til, eðr sá er fyri ráni eðr hern- 

aði verðr, hvárt sem þeir hlaupa í hella eðr hólma, 

eðr virki, eðr eru á skipi, ok hvar sem þeir hafa 
hæli, er hernað gjörðu.  Sekr er hverr 6 aurum 

við konung sá er eigi fer lögliga tilkrafðr. þat er 

hernaðr, er þeir taka menn, eðr fé manna af þeim 

nauðgum, berja menn, eðr binda, eðr særa. Nú róa 

menn skipi skipuðu at bónda, eðr gengr flokkr 
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manna at garði hans, ok bera hann ofríki, eör'brjóta 

hús bónda, ok bera út fö hans, þá er þat útlegð- 

arverk. En hverr sá í landi vill vera af þeim, 

færi aptr fð bónda allt þat, er þeir tóku, ok gjaldi kon- 

ungi 10 merkr, en þeim fullrétti, er fyri ráni eðr 

hernaði varð, eptir 12 manna dómi, eðr fari útlægr. 

4. Um vægð á óbótáamálum. 

Nú hvervetna eptir norrænum lögum þeim sem 

skipaði hinn heilagi Ólafr konungr, ok hans röttir 

eptirkomendr hafa síðan samþykkt, at þar sem maðr 

vegr skemmdarvíg eðr gjörir níðingsverk, þá fari 

hann útlægr ok óheilagr, ok hafi fyrigjört fé ok 

fríði, landi ok lausum eyri, ok jafnvel óðalsjörðum, 

ok komi aldri í land aptr, nema hann beri her- 

sögu sanna, þá sem landsmenn vitu eigi áðr, þá 

nái bann landsvist með slíku friðkaupi ok miskunn, 

sem konungr leggr á. En fyri sakir fátæktar lands- 

ins, ok hins annars, at mjög váttar svá forn lög- 

bók hör, at fátækir frændr útlagans eignist allt þat 

hálft, er-hann átti, þá gjörum vör þá vægð ok skip- 

un á um aldr ok æfi um öll óbótamál, utan land- 

ráð ok drottinssvik við konung fari eptir því sem 

lögbók váttar, at lögligr erfingi taki hálft við kon- 

ung bæði í föstu ok lausu, at þeir hjálpi því fram- 

ar ok betr af því fé lögligum ómögum ok fátæk= 

um frændum útlagans, þótt hér til hafi þess eigi 

með lögum geymt verit. Ok þó með því móti, at 

ef nokkurr fellr í slík óbótaverk, sem guð láti eng- 

an henda, þá skal fyrst bætr aflúka. En ef minna 

hleypr af en þegngildi, þá skerði svá fyri hvárum 
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sem tala rennr til eptir fjármagni. En hvárki skal 

konungr eðr erfingi fyr taka fð mannsbana, ok eng- 

an annan útlægan eyri, áðr sé goldnar allar lög- 

ligar skuldir, þær sem fyr váru. gjörvar en fé 

eiganda föll í þá sök. Ef maðr týnir sér sjálfr, þá 

taki erfingi hálft fð hans með því skilyrði sem vátt- 

ar um önnur óbótamál, en hálft standi í umsjá kon- 

ungs umboðsmanns til slíkrar miskunnar sem kon- 

ungr vill á gjöra eptir atvikum. Engi maðr má 

meira fð fyrigjöra at einu sinni, en því, sem þá er 

hann eigandi at orðinn. Er ef manni tæmist arfr 

á metan hann er í útlegð, þá skulu frændr hans 

þann arf taka. En ef konungr gefr honum lands- 

vist, þá skulu frændur hans honum þat allt aptr 

gjalda með, fyrra skilorði, sem þeir tóku, ok hann 

átti þá er hann föll í útlegð. En eigi eru frændr 

skyldir aptr at gjalda þat, er hann átti eðr erfði, 

ok hann gjörði undan str með skemmdarvígum eðr 

níðingsverkum, nema síðan hafi með erfðum und- 

ir hann borit. 

5. Ef nokkurr selr mann af landi 

burt. 

Ef matr selr frjálsan mann af landi burt, þá er 

hann sekr 13 mörkum við konung, ok komi mann- 

inum í land aptr, ok bæti honum eptir lögligum 

12 manna dómi, rötti slíkum sem hann er maðr 

til. En ef hann má honum eigi aptr koma, gjaldi 
þann mann fullum gjöldum, slíkum sem hann er 

maðr til, en ef hann synjar, haldi fyri söttareiði. 
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6. Um hýsing útlægs manns. 

Ef maðr heimir eðr hýsir útlægan mann, etr með 

honum eðr drekkr, bóndi eðr einhverr annara manna, 

þá er sá sekr mörk við konung fyrir eina nótt, en 

tveimr fyri tvær nætr. En ef hann er þrjár nætr 

meðr honum, ok er hann gjör innan þess höraðs 

útlægr, þá er hann sekr 18 mörkum við konung, 

nema honum sð óvísa vargr, er hýsir.  Aldri skal 

þess sök meiri er hýsir, en hins sök var, þá hana 

var útlægr gjör. En sýslumaðr er skyldr at lýsa 

útlegð hans samdægris á þingi, er hann veit, at 

hann hefr útlegtarverk unnit. 

7. Ef maðr verðr særðr á þingi. 

Ef maðr er höggvinn, eðr lostinn, eðr særðr á þingi 

eðr samkundu, þá skulu allir menn eptir renna þeim 

er víg vakti til skógs eðr skips, fjalls eðr fjöru. 

En sá er eigi rennr eptir, sekist hálfri mörk við 

konung, ok sá er eptir rennr, ok eigi vill taka hann, 

ok má hann, ok eru til þess löglig vitni. En ef 

eigi eru vitni til syni með eins eiði. Fjórmenn- 

ingar, eður nánari at frændsemi eðr mægðum, eru 

eigi skyldir eptir at renna, nema vili. En hverr 

sem björg veitir veganda, þá er hann útlægur, nema 

honum sð óvísa vargur, ok sveri fyri eins eiði. En 

ef maðr er særðr á þingi eðr samkundu, ok renna 

allir eptir til fjalls eðr fjöru, skógs eðr skips, þeim 

er víg vakti, ok verðr hann fundinn, ok ef 

hann vill at lögum verjast, þá leggi hann niðr vopn 

sín, ok er hann þá friðheilagr meðan hinn sári lifir. 

Binda skal þann mann ok færa sýslumanni, en hann 
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á at varðveita hann, ok svá umboðsmaðr hans, ef 

honum er færðr. En ef sýslumaður þarf liðs við atgæta 

hans, þá skal hann nefna svá marga bændr til með sér, 
sem hann þarf, þá sem næstir eru. En ef hann kemst 

í burt frá sýslumanni, ok verðr hinn sári dauðr, 

þá er sýslumaðr sjálfr í veði til konungs úrskurð- 

ar, ok skipi hann eptir málavöxtum með hinna beztu 

mánna ráti, þeirra sem hann kallar til með sér. 

En ef sýslumaður synjar honum viðtöku, þá skulu 

þeir hafa vitni við, ok setja hann bundinn á flet 

hans, þá varðar honum slíkt hit sama, nema ofríki 

taki af honum, En hvervetna þar sem sýslumaður 

tekr útlegðarfð, þá skal hann fá mann til at refsa 

þeim manni eptir dómi þingmanna. Eru bændr 

hvervetna skyldir at fylgja til refsingar; sekr er 

hverr hálfri mörk við konung, er eigi vill fylgja 

8. Um óðs manns verk. 

Ef óör maðr brýzt úr böndum ok! verðr manns- 

bani, þá skal bæta af fö hans fullum bótum, ef 

til er. En ef fé er eigi til, ok verðr hinn óði 
heill, þá fari hann úrlendis, þar til hann hefr full< 

um bótum bætt fyri sik. En ef menn sjá æði á 

manni, þá bindi hann at ósekju hverr eð vill, ok 

hafi til þings, ok bjóði frændum síðan, leysi hann 

þar, ok segi af sína ábyrgð, ok taki kostnað 
sinn óaukinn af fé hins óða, ef til er. En öllum 

mönnum óðum eigu menn vörð at veita at ósekju. 

En óður maður er ómagi arfa síns, ok þó eigi fyr 

en hann veit, at hann er óðr, ok hann má koma 

höptum á hann, ef hann vill. En ef sakaráberi 
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kennir arfa hins óða, at hann vill eigi varðveita hann, 

haldi fyri eins eiði. En ef óðr maðr særir mann 

þá láti arfi uppi læknisfé ok sárabætr af fé hins 

óða, en ekki á konungr á því. Nú er þat því 

at eins óðs manns Verk, ef hann brýzt úr böndum, 

eðr skynsamir menn meta eðr vita sanna æði á honum. 

9. Hverr vera skal mannsbani. 

Sá skal vera mannsbani, er návistarmenn bera 

vitni um, ok þeir segja á hendr, ok eigi eitum 

fyri koma, nema því at eins, at hann hafi svá 

fjærri staddr verit á því dægri, er víg var vegit, 

at hann mátti eigi samdægris tvívegis til vígs fara 

ok frá, ok væri hann staddr at kirkju eðr á þingi, 

skipi eðr samkundu, þá beri þeir 12 þegnar hann 

undan, er þá váru í hjá honum, frjálsir menn ok 

fulltíða. En ef hann er í engum þessum stað staddr, 

ok þó svá fjærri, sem nú var mælt, þá færist hann 

undan með tylftareiti. En ef návistarmenn mega 

eigi til þings fara at bera vitni hér um fyri ein- 

hverra nauðsynja sakir, þá skulu tveir menn bóka 

sögu þeirra á þingi. En ef maðr er særðr, ok má 

hann mæla, þá er menn koma at honum, þá skal 

sá vera bani hans, er hann segir þat, verk fyrst 

á hendr, ef hann mælir af viti, ok má hann kenna 

hann, ok kemr saga hans bókuð fram á fyrsta þingi, 

nema hinn færi sik undan með lögligum tylftareiði. 

10. Um viglýsing. 

Ef maðr er af tekinn, þá skal sá vera manns- 

bani, er vígi lýsir á hendr sér. En lýst skal vígi sam- 
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dægris innan höraðs, ok nefna sik á nafn ok nátt- 

stað sinn, ok hörað þat er hann er úr, ok lýsi fyri 

frjálsum manni ok fulltíða, ok skal á örvarþingi fram 

koma um náttstað hans. Ok svá skal húsbóndi sverja, 

at hann nefndi sik svá á nafn, ok at hann var at 

hans um náttina. Víglýsing skal ok þar fram koma 

á þingi. En ef maðr vill eigi bera víglýsingar- 

vitni, eðr sverja náttstat, þá fari til erfingi hins 

vegna, ok gjöri þeim fimmtarstefnu til þings, at bera 

þat vitni sem framast veit hann í því máli eptir 

lögum ok sinni samvizku, ok engu leynir hann af. 

En ef hann vill þá eigi vitni bera, gjaldi mörk 

hálfa honungi, en hálfa þeim er sækir. Ok svá 

skal um öll vitni vera. Upplykt fjár þessa skal greidd 

vera á fimmtarþingi, eðr atför at taka hálfu meira. 

Eigi skal vegandi ganga um 3 bæi, svá at eigi sö vígi 

lyst, frá þeim er víg var vegit, nema þar sö fyri 

fjórmenningr eðr nánari at frændsemi eðr mægð- 

um hins vegna, eðr fjandmenn veganda búi þar 

fyri, þeir er honum liggi lífsháski við. En ef 

hann lýsir eigi svá vígi, þá er hann sannr morð- 

ingi, ok hefr fyrigjört fé og friði. En ef bæði kemr 

fram á fyrsta þingi víglýsing ok saga hins sára, 

svá borin sem nú var skilt, þá skal saga hins sára 

standa, en eigi víglýsing, ok ber þá morð af veg- 

anda, þó at hann sé útlægr. En ef eigi kemr fram 

Saga hins sára á fyrsta þingi, ok kemr fram sjón- 

arvitni ok víglýsingarvitni, þá skal sjónarvitni 

standa, ef þat bera tveir menn frjálsir ok falltíða 

þar á þinginu, en eigi víglýsing. En erfingi hins 

dauða skal fara í þat hérað, er sá maðr lézt úr 
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vera, ok ef hann hittir þann mann, er svá heitir, 

ok honum þykir líkastr til vera þessa verks, ok ef 

hann gengr í gegn', þá skal hann honum til þings 

stefna, ok á því þingi skulu 12 menn frjálsir ok 

fultíða af honum bera þat verk, ok eigi nefndar- 

vitni, ok færi þar fram á þinginu. En ef hann 

vill eigi undan færast, þá er hann sannr at máli. 

En ef hann hefr undan færst, þá fari erfingi hins 

dauða, ok sæki svá marga menn sem hann vill, 

þá er hjá váru, til tylftareiða, með hinu fyrra skil- 

orði. En ef maðr er lostinn eðr særðr, svá at 

hann má eigi mæla, þá skeri hann örfar upp, þeg- 

ar hann má mæla, ok skal þat örvarþing þá jafn- 

fullt sem þat er samdægris eru örvar upp skornar. 

En ef hann verðr dauðr, þá skeri erfingjar Örvar upp, 

ok láti þing stefna, en sýslmaðr, ef erfingi er eigi nær. 

Kl. Um banaráð. 

Ef maðr færir frjálsan mann í sker eðr úteyjar, 

ok hvar sem hann kemr honum svá, at hann vill 

hann fái bana af, eðr ræðr manni banaráð eðr sára, 

ok allt þat hinn fær skömm af eðr vanvirðing af 

hans ráðum; en þat eru ráð, ef maðr mælir þeim 

orðum, etr gjörir þat nokkut, at hinn sé lífi sínu 

at firr, eðr nokkri skömm at nær, ef þat væri gjört, 

er hann mælir, svá at hann vildi at þat kæmi fram, 

bæti eptir lagadómi fullum bótum, þeim er þat mál 

á atlögum, ok svá konungdóminum, nema hinn færist 

undan atlögum. þat eru ok ráð, ef maðr gildrar til 

þess, at vaápn skuli falla á mann sjálf, eðr fljúga at 

1) Aðrar: gengr eigi Í gegn. 
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honum, eðr váði nokkurr, eðr vísar manni á forað 

eðr þar sem ólm kvikindi eru fyri. —Svá ok ef 
maðr vísar at manni alibirni, eðr ólmum hundi eðr 

fælir hross at manni, eðr naut, eðrjönnur kvikindi, 
svá at hann vildi at hinn fengi af skömm eðr 

skaða, bæti sem fyr segir 

12. Um rétt þess, sem eigi er í föð- 
urætt kominn. 

Ef sá maðr verðr veginn, sem eigi er í föður- 

ætt kominn at lögum, þó at hann sö nokkrum 

manni kenndr at syni, þá eigu móðurfrændr hans 

bætr, ok svá arf eptir hann. En ef hann er barér, 

eðr skammaðr, þá tekr hann rött eptir móðurföður 

sínum. 

13. Um váðaverk. 
Váðaverk eru með mikilli skynsemd ok miskunn 

greinandi, með hverjum atburð er þau kunnu til 

at falla, því at þar sem maðr tekr manni blóð, eðr 

leggr eld á mann, eðr þat annat með lækningu, er 

hvárrtveggi hyggr heilsubót skuli af verða, þá er 

þat bótalaust, hvárt er þeir fá þar af mein etr 

bana. En í öllum stöðum öðrum þeim er menn 

skulu sör til þarfinda vinna, ok mönnum til hag- 

ligra hluta lið veita, þá eru þessi váðaverk meir 

virðandi en hin, sem ekki dregr nauðsyn til, 

nema gáleysi ok mikit skammsýni. Nú þóat tveir 

menn fari á skóg saman, ok skýzt öxi annars á 

annan at Óóvilja þess er á skapti hjelt, ok deyrhinn 

af því, þá skal sá er þat gjörði, bæta þann mann 

fjórðungi bóta, erfingjum hins dauta, ok syni vilja 
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eins með sðttareiði, at hann vildi þat verk eigi 

gjört hafa. Ok svá skal hvervetna þessi váða- 

verk bæta, ef þeir hafast þat at, er til nytsemdar 

heyrir, hvárt sem menn fá af mein eðr bana, at 

óvilja þess er gjörði, ok er þetta sektalaust við 

konung. En öll önnur váðaverk, svá sem er at 

skjóta eðr kasta yfir skip, hús eðr hæðir, eðr aðra 

þarfleysu at gjöra, hvárt sem menn fá mein af, 

sár eðr ban „ at óvilja þess er gjörði, þá skal þat 

bæta hálfum bótum, ok synt þó vilja síns með 

söttareiði, ok er þetta sektalaust við konung. Ekki 

á konungr á váðaverkum. þat má ekki váðaverk 

kalla, ef maðr höggr eða lýstr til manns, þó at á 

annan komi en hann vildi, með því at hann vildi 

einhverjum illt gjöra. Nú heldr maðr á vápni, en 

annarr rasar at ok skemmist * eðr meiðist þar á, bæti 

eptir dómi ok atvikum, ok þó aldri meira en fjórð- 

ung bóta, en minna ef svá dæmist En ef annarr 

hrindir manni á vápn, bæti sá hálfum bótum, ok 

sym þó vilja síns með söttareiði. En hvar sem 

maðr hefr komit vápni sínu, ok hefr hann eigi 

sjálfr á háldit, ok sver hann þess, at hann huggði 

þar skyldi engum manni mein at verta, þá bæti 

engu, þó at menn skemmist á, nema sjálft falli 

ofan, ef maðr hefr uppfest, þá bæti sá er uppfesti 

fjórðungi bóta, ok syni vilja síns?. En ef ann- 

arr maðr kemr við, þá bæti sá fjórðungi bóta, ok 

syni þó vilja síns með séttareiði, en hinn sð við 

skildr, er upp festi. Nú gengr maðr til leiks, fangs eðr 

skinndráttar at vilja sínum, þá ábyrgist hann sik 

3) skolnist. 3) með sðttareiði. 
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sjálfr at öllu, þó at hann fái mein af eðr skaða, 
En sá sem lök við hann, skal synja vilja síns með 

stttareiti, eðr bæti eptir dómi. 

14. Um skot, knifalög ok rýtinga- 

burð. 

Þat er öllnm mönnum kunnigt, at rýtingar eru 

fyriboðnir at bera, en sá er ber, er sekr 8 aurum 

við konung. En sá er knífi bregðr at öðrum manni, 

ok kemr eigi fram, þá skal hann bæta fullrétti 

þeim er hann brá at eptir 6 manna dómi, en kon- 

ungi 3 aurum. En ef maðr leggr mann með 

knífi, þá er sá útlægr, ok bæti þeim, er hann lagði, 

eptir 12 manna dómi, sem þeir sjá, at hinn sé 

sæmdr af, er lagðr var. En konungs sóknari skal 

taka þann mann er lagði, ok færa á þing, ok umboðs- 

matör konungs taki kníf þann, er hann lagði með, ok 

keyri þar á þinginu gegnum hönd þess er lagði, ok 

skal hann sik svá í frið kaupa við konung með þess- 

ari refsing, ef hinn lifnar, ok ábyrgist sjálfr sár 

sitt, hvernig honum tekst til. En ef sá deyr af 

laginu, er saklaus var lagðr, þá er sá dræpr ok 

deyðandi er lagði. - En ef hann kemst undan, þá 

fari hann útlægr, ok komi aldri í land aptr, nema 

konungi sýnist nokkrar nauðsynjar til þess gengit 

hafa. En fö veganda fari eptir fyrra skilorði bæði 

þegn ok bætr. Meðr sama skilorði skal vera, ef 

maðr skýtr at manni, þó at ekki taki, þá bæti 

konungi 3 aurum sá er gjörði, en þeim full- 

rétti, er hann skaut at, eptir 6 manna dómi?. En 

1) Bæta við: fnllrötti. ? Aðrar einungis: eptir dómi. 
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ef maðr særir mann með skoti, þá skal sá er skaut 

slíka refsing fyri taka, sem hinn er lagði með knífi, 

ok undir sama skilorði, ok svá þó at sá deyi, er 

skotinn var, þá skal sá er skaut undir sömu refs- 

ing sem hinn er lagði, bæði þegn at greiða ok svá 

bætr. 

15. Um sekt á mannsbiti. 
Þat ér óviðrkvæmiligt at menn bítist sem hund- 

ar eðr hestar. Nú sá maðr, er bítr mann, þá skal 

sýslumaðr taka þann mann, er mann beit, ok færa 

á þing ok brjóta í framantenn úr höfði honum, ok 

st síðan sektalaust við konung fyri þessa refsing 

um þetta mál nema skynsömum mönnum virðist 

nokkur sú nauðsyn til hafa gengit at hann megi 

bótum fyri sik koma, þá bæti hann, ok svá þeim sem 

hann beit, eptir því sem 12 menn dæma, ok þeir 

vilja svara fyri guði, at hann er vel sæmdr af, er 

bitinn var. 

6. Um eptirför veganda. 

Svá er mælt ok staðfastliga tekit um alltlandit, 

at ef maðr vegr mann, eðr veitir þær ákomur, eðr 

gjörir nokkur þau verk, er hann á at láta fyri líf 

eðr limar at lögum, þá skulu þeir, er næstir verða 

staddir, eðr þeir: menn fyrst megu ná, taka þann 

mann ok færa sýslumanni bundinn eðr fjötraðan. 

En ef þeir gjöra eigi svá, ok megu þeir því við 

koma, svá at þeir megi enga skömm etr skaða af 

honum fá, þá er hverr þeirra sekr hálfri mörk við 

konung, nema fjórmenningr at frændsemi eðr mægð- 

3) láta brjóta. 
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um ok nánari, þeir eru eigi skyldir at taka þann 
mann eðr færa á þing, nema þeir vili. —Sýslu- 

maðr er skyldr at taka þann mann ok færa á þing, 

en bændr eru skyldir at dæma þann mann eptir 

lögum á þingi; en sýslumaðr er skyldr at láta 
refsa honum eptir dómi at lögum. Nú er þessu 

fyri því svá skipat, at þetta mega engir syndlaust 

gjöra, nema sá sem dómari er, ok konungr hefr 

til þess skipat, því at lögin refsa en eigi hann, 

þó at hann gjöri skyldu sína eptir því sem lögin 

bjóða honum. En aðrir gjöra með heipt ok öfund, 

ok því veitir þat opt, at þeir fá fyrst mannskað- 

ann, en svara síðan stórum skriptum með frekum 

fegjöldum. En hverr sem öðruvís gjörir, ok próf- 

ast, at hann mátti þessu við koma, þá er hann út- 

lægr, þar til konungr gjörir aðra skipan á eptir 
málavöxtum, hver nauðsyn eðr várkunn til rak þann 

er gjörði. Nú hefr sá eigi liðskost til at taka hann 

sem at telr, þá skal hann segja sýslumanni, ok 

ef sýslumaðr krefr liðs með sör, þá er hverr. sá 

sekr mörk við konung er eigi fer, nema fjórmenn- 

ingar útlagans at frændsemi eðr mægðum eðr skyld- 

ari. Nú eru þeir allir friðhelgir er til sækja, en 
hinir allir útlægir, er verja, hvárt þeir fá af ben 

eðr bana, ok óheilög hús þeirra, ef brjóta þarf. 

Nú hlaupa útlagamenn í auðna hús, eðr þau hús, 

er þeir menn eru fyri, er eigi vilja verja þá, þá 
eiga þeir, er at sækja, at brjóta hús at ósekju til 

þeirra ef þarf, en bæta þeim fyri skaða, er hús 

átti, eptir því sem 6 skynsamir menn meta. Nú 
verðr sýslumaðr, eðr hans umboðsmaðr þar við staddr 
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sem maðr er höggvinn, lostinn eðr særðr, ok vill 

hann eigi eptir renna þeim er víg vakti, þá fellir 

hann með því þá konungs sekt, sem við liggr, hverr 

sem þá vill eigi eptir renna. 

17. Un dóma. 

Nú af því at lögbók váttar svá víða, at þá menn 

sem til refsingar hafa gjört, skal á þing færa ok 

dæma eptir lögum, ok eptir þeim dómi refsing á 

leggja, þá ber þeim innvirðuliga at rannsaka, ok 

með mikilli skynsemd ok hófi at meta, er til dóm- 

anna eru nefndir, hvárt misgjört er við saklausan 

mann, eðr fyri litlar sakir, en þó nokkrar, eðr 

fyri miklar sakir, en þó eigi nógar, eðr fyri svá 

nógar, at full nauðsyn ok várkunn þykir til hafa 

rekit þess verks þann er gjörði, svá ok, hvárt nokk- 

ur hafa lagaboð í milli komit eðr engi, eðr þat 

sem harðast er, at sá hafi bóta beiðst, er misþyrmt 

var, ok engar fengit. Svá ok hvárt nokkut var 

kært fyrir röttaranum, er lagaúrskurðrinn sjálfr er 

skipaðr yfir þeim mönnum, er á saklausum mönn- 

um vinna. En því er dómrinn til nefndr, at þá 

skal rannsaka sakir ok misgjörninga, ok tempra svá 

dóminn eptir málavöxtum, sem þingmenn ok rétt- 

arinn sjá réttast fyri guði, ok þeir vilja svara fyri 

guði á dómsdegi eptir sinni samvizku. En eigi 

sem margr snápr svarar, at þeir dæmi ekki utan 

lög, því at sannliga skulu þeir því fyri svara, sem 

lögin vátta þeim á hendr, er vánda menn láta ó- 
dæmda, eðr vanrefsta undan ganga, svá ok ef van- 

refst er af hendi dómarans, ok svá ef ofrefst er 
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þeim sem miskunnar eru verðir, af þarfnan þeirra til- 

lögu. Finnast ok nóg næmi til þess, at þeir menn 

hafa hlotið hartar hefndir af guði, sem vandæmt 

hafa, en þó hinir harðari sem ofdæmt hafa. Ok 

því eiga dómendr dóminn hvervetna til betra veg- 

ar at færa, ef þeir vita jafnvíst hvárttveggja, ok er 

allmjótt mundangshófið; en því mjórra sem þat er, 

þá eru þeir því sælli, sem svá fá hæft þeirra fjögra 

systra hófi, sem í öllum réttum dómum eigu at vera, 

at guði líki, en mönnum hæfi, en þat er miskunn 

ok sannindi, röttvísi ok friðsemi.  Miskunn á at 

varast, at eigi komi grimmd eðr heipt í dóma. Sann- 

indi ber at geyma, at eigi verði logit fram borit. 

Réttvísi á at varast, at eigi verði með rangindum 

hallat réttum dómi. Friðsemi á at varðveita, þar 

til er röttr dómr fellr á, at eigi verði með bræði 

ákafr áfellisdómr á lagðr. Ok því geymi dómarar 

þess, at þetta er æ því þurftugligra í öllum dómum, 

sem gjörr verðr at reynt. En at menn varist því meir 

ranga dóma, þá má varla illt varast nema viti. Ok því 

minnist menn jafnan á, at með fjórum háttum mega 

verða rangir dómar: Annathvárt með hræðslugeði, þar 

sem maðrinn óttast þann, sem hann skal um dæma, 

elligar með fögirnd, þar sem maðr sníkir til nokkurrar 

fémúta, eðr með vináttu, þar sem maðr vill lið 
Veita fölaga sínum, cör með heipt, þar sem maðr 
hatar þann mann sem hann skal um dæma. Ok er 
þá illa skipat, ef þessum hórbörnum er innvísat, 
en hinar skilgetnu systur eru á burt reknar, þær sem 

áðr eru taldar; því at illa mun sá dómur virðast 

fyri gótum mönnum, en allra verst fyri guði. Er 
4 
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æ ok því betr sem þessi kapítuli er optarr lesinn, 

þar sem um stór mál er at dæma. Minnist menn 

ok einkanliga, at fá þeim mönnum prest, er til bana 

eðr limaláts eru dæmdir, áðr en þeim er refst, ok - 

gefi til þess góða tómstund; því at illt verk skal 

hata, en elska manninn af náttúrligu eðli, en sál- 

ina allra helzt, sem sinn jafakristinn. 

18. Um þá vægð, sem á er gjör við 
manndrápara. 

Nú ef maðr verðr manni at skaða, eðr gjörir 

önnur útlegðarverk, þau er svá virðist lögmanni ok 

sýslumanni ok öðrum skynsömum mönnum, at sú 

nauðsyn eðr várkunn hafi til gengit þeim er gjörði, 

at hann megi fyri þat halda líf ok limum, ok hafi 

hann boðum í milli komit bæði við erfingja ok svá 

konungdóminn, þá skal þann mann at ósekju flytja 

utan Í til slíkrar miskunnar, sem konungr vill á gjöra 

við hann. En hverr sá maðr, er manni verðr at 

skaða, þá skal hann utan fara sem fyrst má hann, þó at 

hann hafi nokkur nauðsyn til dregit þess verks hverja 

miskunn sem konungr vill á gjöra um landsvist 

hans, þá er hann kemr á konungs vald?. (R. B. 

H. K. Svá er ok staðfest, at alla þá vandræða- 

menn, sem komast á kirkjunáðir, skal sektalaust flytja 

til Noregs, ok koma þeim þar í kirkju eptir lögmanns 

ráði, utan þá, sem kirkja á eigi at halda eptir lögum). 

19. Um bardagasektir á þingi. 

Ef menn berjast á Öxarárþingi, fari sem fyr vátt- 

1) til Noregs.  % fund. 

stinn 
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ar lögbók, ok svá föskipti, ok svá ef menn verða 

vegnir eðr særðir lemstrarsárum, sem váttar um 

önnur óbótamál. En ef menn berjast á öðrum þing- 
um eör fimmtarstefnum, fyri lögmanni, eðr í brullaup- 

um, um jól eðr skírdag ok fram um páskaviku, 

þá eykst rðttr þeirra at helmingi, er fyri skemmd- 
um eðr sársaukum verða. Svá eykst ok at helm- 

ingi sekt við konungdóminn, hrá; at: sjálfsett eru 

grið í þessum stöðum öllum, ok á þessum tímum. 

En ef maðr særir mann eðr ber, eðr skemmir full- 

réttisverkum í heimili sjálfs hans, þá eykst at helm- 

ingi röttr þeirra, er fyri skemmdum eðr sársauk- 
um verða. Svá eru þeir ok hálfu meir sekir við kon- 

ung, er heimsókn veita, eða heima friðinn brjóta, ef 

hinir lifna, en með öllu útlægir, ef þeir deyja. 

20. Ef maðr bindr mann. 
Ef maðr bindr frjálsan mann at ósynju, gjaldi 

konungi 5 merkr, en hinum fullrötti, er bundinn 

var, eptir „12 manna dómi, þeirra sem röttarinn 

nefnir til lögliga. Binda má maðr þjóf at ósekju, 

ok alla þá menn, er hann kennir, at ódáðaverk hafa 

gjört, ok hefr hann vitni til, at hann gat eigi öðru- 

vís fært þann mann til röttarans, en ef hann hefr 

eigi vitni til, syni eins eiði. 

21. Um högg ok Iemstrarsár. 
Ef maðr lýstr mann með heiptugri hendi, þar 

sem eigi eru griðastaðir, með öxi, lurki eðr steini; 

þó er högg at maðr reiðir frá manni, er hann veit 

at sjálft mun hlaupa at honum, ef hann lætr laust, 

svá ok ef maðr fellir á mann þat, er hinn fær 
ð A 
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högg af. Nú skal hann bæta konungi mörk fyri 

hið fyrsta högg; en ef hann slær annat samfleytt, 

bæti konungi 2 mörkum; en ef hann slær hit þriðja 

samfleytt, bæti konungi 3 mörkum; en ef hann slær 

hit fjórða samfleytt, bæti konungi 5 mörkum; en 

ef hann slær hit fimmta samíleytt, bæti konungi 

13 mörkum. En þeim sem fyri varð, bæti full- 

rötti eptir 12 manna dómi, lögliga til nefndum af 

röttaranum, hvárt sem er eitt högg eðr fleiri. En 

ef matr lýstr í höfuð manni, eðr höggr, eðr hrindir 

á kaf, eðr hvelfr skipi undir manni, eðr brytr far- 

kost manns, svá at honum er hætt á djúpi, cör 

særir mann lemstrarsárum, hvárt þat er högg eðr 

sár, bæti konungi 2 mörkum fyri hverja grein þessa. 

En hinum sem fyri varð, bæti eptir 12 manna dómi, 

lögliga til nefndum af röttaranum. En þat eru lemstr- 

atsár, er maðr er síðan ver færr en áðr, eðr eigi hylr 

hár eör klæti ok jafnan má á sjá. En ef sá vill 

eigi bæta, er misgjörði, lögliga til sóttr, fari út- 

lægr svá langt sem þingmenn dæma. Nú vill sá 

eigi bætr taka, er fyri vanvirðingu varð, eðr sýslu- 

maðr, þá friðhelgar binn sik til dóms, hvárt sem 

þeir taka við eðr eigi. Nú ef einn maér lýstr, 

höggr eðr særir tvá menn, eðr eiri í binu atvígi, 

gjaldi sinn rött hverjum þeirra, ok svá konungi 

slíka sekt, sem fyr var skild. En ef tveir menn 

etr fleiri særa einn mann eðr ljósta, þá er hverr 

þeirra sekr fullri sekt fyri sik við þann, sem fyri 

varð, en við konung slíkum rétti sem áðr var skilt. 

Nú ef annars sár gróa en annars eigi, ok fær tá 

af því bana, þá er sá útlægr, er þau sár veitti, 
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er eigi vilja gróa, ok hann einn haldi upp fullum 
bótum ok manngjöldum slíkum, sem 12 menn dæma 

eptir lögum fyri þann mann, ok svá konungi þegn- 
gildi. En þeir menn, sem mönnum veita lið til eðr 
föruneyti, hylla eðr samþykkja með þeim þann hug 

at taka menn af, svari slíku fyri konungdóminum 

ok erfingjum hins dauða, sem röttarinn konung= 

dómsins ok skynsamir menn 12 dæma með hon- 

um eptir atvikum, en landsvist þeirra sö undir 

konungs miskunn. 

22. Um sætt ok sekt á misgjörðum. 

Nú vill sá eigi bæta, er misgjörði, þá skal sá, 

er misgjört er við, kæra fyri konungs umboðs- 

manni þeim, sem hann hefr sitt réttinda vald í 

hendr fengit; skal röttarinn stefna báðum fyri sik 

til þings, ok nefna þar 12 skynsama menn at dæma 

þeirra í milli, at áðr teknu prófi, ok seti á sala- 

stefnu. Ok ef sá vill eigi gjalda, er misgjörði, þat 

sem dæmt var, þá sæki út með dómrofum ok at- 

ferðum. Nú vill sá eigi bæta er misgjörði, en kon- 

ungs umboðsmaðr afrækist rétt at gjöra þeirra í 

milli, ok hefnir sá síðan, er misgjört var við, sinna 

svívirðinga, ok verðr hefndin meiri en hinn gjörði 

til; en þat sem milli, ber eptir skynsamra manna 

dómi, þá er þeir sættast, þá skal þat gjalda hálft 

sá, er hefndi sín, en hálft konungs nmboðsmaðr, 

bæði kunungi ok svá þeim, er fyri vanvirðu varð, 

því at hann afræktist rétt að gjöra. En ef sá hefn- 

1) Aðrar hafa: lögum ok atvikum, ok aðrar: með lögum 

eptir atvikum. 
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ir sín svá, at hefndin verðr eigi meiri en áðr var 

til gjört, þá er hann saklaus við konung um þat 

mál, því at hann beiddi réttar síns áér, en fékk | 

eigi. En umboðsmaðr konungs gjaldi einn saman slík- } 

an saákareyri, sem á þeim verkum, eðr áskilnati stóð, 

því at hann afræktist rött at gjöra. Hvervetna þar 

som sá kærir sik fyri röttara, er misgjört er við, 

þá á röttarinn fyrri at gjöra þeim rétt, sem mis- 

haldinn er, en taka konungi sekt til handa. Ok 

hvervetna þar sem dómrinn vægir eptir málavöxt- 

um þeim, er misgjört hefr, ok fellir rétt þess, er 

fyrir vanvirðu varð, þá ber betr rétturum kon- 

ungdómsins at fella eptir þ ví konungs sakeyri, ef beir 

vilja rétt með fara, því at svá gjörir konungr sjálfr 
um þegngildi. f n 

23. Um blak ok smærri misgjörn= 
inga. 

Ef maðr hrífr mann, svá at blæðir, eðr klípr, 

svá at blátt verðr, eðr lýstr mann pústr eðr knefa- 

högg, eðr ryskjast menn, eðr berjast með knefum, 

ok með hverjum hætti maðr fellir mann af baki, 

eðr hann ríðr á mann, eðr eys eldi á mann, svá at 

hann brennr, eðr hár eðr klæði af honum, ok svá 

ef maðr stingr öxarskapti eðr spjótskapti at manni 

með heiptugri hendi, bæti þeim er misgjört var við 

eptir 6 manna dómi, en konungi hálfa mörk fyri | 

hverja grein þessa. En um blak allt, svá ef maðr 

hrindir manni, eðr drepr hross undir manni, eðr | 

hnykkir til sín eðr frá, eðr á hverja lund maðr | 

fellir mann, eðr hnykkir hettu at hálsi manni, eér | 
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rífr klæði af manni, eðr byrgir mann í húsi, svá 

at hann kemst eigi í burt, nema hann brjóti húsit, 

eðr tálmar ferð manns, eðr eys á mann saur eðr 

vætu, eðr sker hár af manni með heiptupri hendi, ek 
allt annat þat manni verðr með öfund misþyrmt, 

með þeim hætti, at sá gefr sök á, er fyri verðr, ok 

hafa skynsamir menn söt á, þá skal sá er misgjörði 

bæta eptir lögligum 6 manna dómi þeim er, fyri 

varð, en konungi 2 aura fyri hverja grein þessa. 

En þó at engi sé vitni til, þá eigi hann kost at 

beiða út réttar síns, þegar hann vill. - En ef sá 

maðr synjar, er fyri sök verðr, syni með lýritt- 

arciði, eðr bæti sem áðr var skilt. En ef. maör 

hleypr at manni með heipt, ok verðr haldinn, bæti 

eptir dómi, þeim sem hann hljóp at, en konungi 2 

aura. En ef maðr hleypr at manni, ok heldr sér 

sjálfr, þat heitir argafas, engan á konungr rétt á 

því.  Sakaráberi skal vera fyri sök hverri, en engi 

sóknari skal gefa sök á annars sæmdum eðr fjárhlutum, 

neman heimiliskviðar vitni fylgi, ok þó því at eins, ef 

verða lemstrarsár eðr þaðan af stærri. En ef minni 

eru, þegar sá gefr sök, er málefni á, þó at hann 

sættist ok gefi upp síðan, þá á konungr rétt sinn, 

ok mega hans sóknarar sækja, þegar þeir vilja, hon- 

um til handa. Engan á konungr rétt á þeim manni, 

sem engan á sjálfr á sér. (R. R. E. K, Ef maðr 

særir mann, bindrseðr. ber eðr skemmir fullröttis- 

orðum eðr verkum, ok vitu þat vitni, ok krefr sá 

lagastefnu ok rðttar,.er fyri vanvirðu varð, en hinn 

neitar, þá sekist hann hálfri mörk, hálft konungi, 

hálft þeim er mál á). 
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94. Ef fénaðr verðr manni at skaða. 

Nú er graðungr í yxnatali þar til sem hann er 

þrövetr, ok ábyrgist sem fyri annan fénað. En ef 

graðungr eðr uxi verðr manni at skaða þá skal 

erfingi beiða út uxa eðr graðungs, en eigandi leggi 

band við „ ok fái honum í hendr, eðr hans um- 

boðsmaðr. En ef eigandi vill þat eigi, ok fæðir 

hann síðan graðung eðr uxa, bæti þeim, er fyri 

varð, eðr hans erfingjum 10 mörkum, ok uxann eðr 

graðung á ofan, ok fellr niðr konungs réttr. Ef 

hestr eór hross bítr mann eðr lýstr, eðr stangar 

naut, eðr svín höggr, bæti sá er þann fénað átti 

hálfum sárabótum, þar til bót er slíks verð sem 

þat kvikindi er vert, er hinn fjekk mein af, eptir 

6 manna dómi. Nema þeim sýnist af þess völdum 

vorðit hafa, er mein fjekk, hafi fyri eptir dómi. 

En ef hundr bítr mann, þá krefi sá hunds er bít- 

inn var, en hinn leggi band á, ok fái honum í hönd 

er bitinn var, þá bæti fyri eptir dómi. En efhann 

fæðir hund síðan, ok bítr hann mann optarr,f bæti 
sem sjálfr hann hafi gjört. 

25. Um fullréttisorð. 

Engi maðr skal þat við annan mæla, at hann hafi 

þegit skömm á sjálfum sér, hvárki sýslumaér nö 

annarr maðr, nema honum fylgi 10 manns til þings. 

ok sanni mál hans sem mælt erílögum, at 2 skulu 

sverja, en 8 sanna mál hans, ok þeir 2 skulu hafa 

bók í hendi, ok sverja svá: Til þess leggr hann 

hönd á helga bók,ok segir þat guði, at þat höfum 

vit heyrt, en eigi vitum vit hvat satt er. En ef 



Mannhelgi. 51 

hann missir þeirra vátta, þá er hann sekr 4 mörk- 
um við konung, en bæti þeim, er hann mælti við 

eptir 6 manna dómi lögliga til nefndum. En hinn 

er til var mælt skal þó hafa fyri sör lýrittareið, 

þó at hann hafi þessa vátta alla. En ef maðr 
mælir þat við mann, at hann ráði lönd eðr þegna 
undan konungi sínum, þat skal hvárki mæla sýslu- 

maðr eðr annar maðr, nema heimiliskviðar vitni 

fylgi. En sá er þat mælir, er sekr 4 mörkum við 

konung, ok hinum, sem 6 skynsamir menn dæma. 

En ef maðr mælir þá skömm við konu manns, at 

hún liggi með öðrum manni en bónda sínum, eðr 

kennir þat dóttur manns eðr systur, at þær liggi 

með manni, þat skal engi mæla nema heimiliskvið- 

ar vitni fylgi, nema hann gjöri sik sekan 4 mörk- 

um við konung, en hinum fullrötti eptir lagadómi. 

R. B. H. K. En ef maðr kallar mann drottinssvik- 

ara, fordæðu, morðingja, þjóf, hvinn, pútuson, hór- 

konuson, eðr önnur jafnskemmilig orð, þá er sá sekr 

4 mörkum við konung, en hinum eptir dómi, er við 

var mælt. En öll önnur fjölmæli þau er smærri 

dæmast, ok til minni hneixli horfa, skulu eptir 

dómi ganga, bæði sekt við konungdóminn, ok réttr 

Þeirra sem talat er til. En ef matr talar ókvæð- 

isorð við karlmann eðr konu, þat er þessi sekt 

lizgr við, þá skal þó fullrötti uppi eptir 6 manna 

dómi við þann er við var mælt, þó at hann helgi 

sik með heimiliskviðar vitni, nema hann eigi at lög- 

um sókn á því máli, þá er þar eigi réttarfar á, ok 

svá skal um öll fjölmæli ok fullröttisorð Í. 

1) Sbr. Röttarbót Hákonar kon. Magnússonar 14. júní 1314. 
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26. Um rógsmenn. 
Svá er mælt um rógsmenn, at sá maðr, sem 

hann rægir mann við konung eðr byskup, jarl eðr 

sýslumann, svari slíku fyri sem sá ætti, er rægðr 

var, ef hann væri þess sannr, nema sá er rægði, 

syni, ok hafi fyri sér söttareið. En ef maðr kenn- 

ir manni þann róg, at hann hafi fengit óþokka 

konungs af hans orðum, haldi fyri eins eiði, eðr 

bæti eptir 6 manna dómi sakarábera, En engi á 

sök á sönnum rógi. 

27. Um kveðskap. 

Ef maðr yrkir um mann þat sem mönnum virð=- 

ist til háðungar eðr níðs, fjórðungi lengra, þá skal 

sakaráberi kveðja þings, ok kveða á þingi, en hinn 

færist undan með lýrittareiði, ef bann er fær til 

þess, ella gjaldi konungi 4 merkr, en hinum rétt 

sinn eptir 6 manna dómi. Nú kveða fleiri en einn 

fjórðungi lengra, þá sekist hverr fyri sik fullri sekt 

bæti við konungdóminn ok þann sem um var kvetit. 

Nú kveðr maðr skáldskap til háðungar manni, þó 

um annan sð ort, eðr snýr á bönd honum nokkru 

orði, bæti þeim eptir 6 manna dómi, en konungi 

2 merkr. Nú mál hvert, er mælir maðr við annan, svá 

at honum horfi til hneixla, eðr kennir manni hvinnsku 

eðr fordæðuskap, ok á hann eigi sjálfur sök á því 

máli, þá er hann fjölmælismaðr, nema hann hafi 

heimiliskviðar vitni á hendr honum, þá skal hann 

sverja fyri lýrittareið. En ef hann missir heimilis- 

kviðar vitnis á þingi, þá er hann sekr 4 mörkum 

við konung, en bæti hinum rétti sínum eptir 6 

mr 
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manna dómi. Svá skal orð hvert vera sem mælt 
er. (R. B. E, K. þau orð eru úr tekin bókinni, 

at eigi skal at skáldskaparmálum ráða). Engi maðr 

sekist á því orði, semj færast má til góðs ok ills. 
Jafnt sekist maðr hvárt sem mælt er við mann * 

áheyrandi eðr afheyrandi, ef þat er vitnisfast. 
“ 

28. Um hórdóm. 

- Ef maðr gjörir svá mikit óhæfuverk, at hana 
leggst með eiginkonu manns', þá skal hann bæta 

bónda hennar slíku sem 12 menn dæma lögliga til 

nefndir. En ef hann er fær til undanfærslu syni 

með týlftareiði. Nú ef maðr sættist við þann mann, 

sem legit hefr konu hans, þá skal sá veita tryggð- 

ir, erkonu á, En ef maðrtekr konu sína í hjúskap 

aptr, ok liggr hinn hana annat sinn, meðan þau 

eru saman, þá er hann tryggrofi, sem hinn, er vegr 

á tryggðir óspilltar. 

29. Um boðslettu. 

En þeir menn, sem til þess vilja hafa sik at ganga 

Í samkundur manna Óóboðnir af þess hendi sem 

veizluna á, ok sitr þar slímusetu, ok þó át-hann 

verði harðliga burtrekinn eða misþyrmt þar nokkut, 

þá skulu þeir vera hálfröttismenn, ok sekr eyri við 
konung. Er þetta fyri því svá gjört, at margir 

góðir menn hafa fengit skemmdir ok vandræði af 

Þeirra óhlutvendni. 

") Sumar bæta við:  röttarorðum. 
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30. Um heilbrigða húsgangsmenn. 
2 Maðr hverr fulltíða, er gengr húsa á meðal, ok 

þiggr ölmusu, hann á engan rétt á str, þó at hann 

sö nauðugr burtu rekinn meðan hann gengr á ván- 

arvöl, ef hann er heill maðr ok verkfærr, nema hann 

heiði sér vistar ok fái eigi. En þegar hann fær 

sör sjálfr matar ok klæða eðr vápna, eér frændr 

hans, þá er hann þegar réttnæmr. (R. B. E. K. 

þeim mönnum skal eigi gefast ölmusa, sem ganga 

húsa á meðal ok bera vápn. En ef þeir menn sem á 

vánarvöl ganga ok þiggja ölmusu, vanvirða bændr eðr 

aðra dugandi menn, þá sem heimilisfastir eru, með 

orðum eðr verkum, svá at þat verði vitnisfast, þá svari 

líkamligri refsing eptir lögligum dómi, utan þeir fái 

fullan horgunarmann at lúka fyri þá slíkt fé, sem 

dæmt verðr í rötta salastefnu!. Nú ef þeir sem 

misgjörðu, vilja hlaupast undan dómi, krefi sá granna 

sínatil, er fyri vanvirðu varð, ef konungs umboðs- 

maðr er ekki nær, attaka þann mann ok fjötra, ok 

flytja hann undir lögligan dóm, utan sá fái borg- 

unarmann, sem brotligr varð, at hann skal hvergi 

undan hlaupa.) 

81. Um kvenna legorð ok rétt. 

Konur þær allar, er mönnum eru skyldar, ok menn 

vilja enga rækt á leggja, þá taki engi meira rétt 

á þeim, en lagarétt, 12 aura. En ef frændr kon- 

unnar vilja leggja til hennar heimanfylgju slíka, 

sem 6 skynssmir menn sjá, at hinn megi við henni 

1) Hör er í útgáfunni 1709 skotið inn í sömn greininni úr 

röttarbót Eiríks kon., sem áðr er til færð seinast í 23. kapítula. 
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taka, er konu hefr legit, ok vill hann þá eigi festa 

hana, þá skal hann gjalda slíkan rött fyri þá konu 
sem 12 menn lögliga til nefndir vilja dæmt hafa. En ef 

frændr konunnar vilja ekki til leggja, þá skal sá, er 

konu hefr legit, bæði bjóða, ok bæta lagarðtt. En ef 

hann vill eigi viðrtaka, sem þann rðtt á með lögum at 
taka, og vinnr hann á þeim, sem konu hefr legit, 

þá vinnr hann á saklausum manni, ok svari slíku 

sem lög vátta. En allar meyjar ok konur, er menn 

leggja rækt á, ok verða þær legnar, þá skulu þat 

dæma 12 menn, bæði rétt ok ráðspjöll, eptir því 

sem þeir sjá, at hann sé vel sæmdr af, er réttinn 

á at heimta. Nú vænist maðr því, at hann hafi leg- 

it með konu, ok ef hún færist undan at lögum, 

þá gjaldi hann slíkan rött fyri þá konu sem hann 

st þess sannr, heiti snápr æ síðan, ok því heitir 

þessi réttr snápsgjöld. Erfingi skal rött taka á 

konu hverri, ef hún er legin, karlmaðr en eigi kona, 

þó at hún sé erfingi, svá sá sem í ómegð er sem 

fulltfða, ok taki umboðsmaðr hans honum til handa 

nema hún eigi sér bónda, þá tekr hann rétt á konu 

sinni. Kona sjálf á rött á sér, ef hún er börð, ok 

á hún sör eigi bónda. Hvervetna þar sem kona verðr 

barnshafandi, þá skal sá, er þat barn á, inna þeim 

fyri kost, er konu annaðist meðan hún var í þeim 

sjúkleika, og svá fyrir barnfóstr. Nú ef sá maðr 

€r andaðr, er konu hefr legit, þá skal erfingi svara 

þeim rétti ok kostnaði svá miklu sem hann hefr 
fé tekit eptir hann, en eigi meira. En engu 

á hann að svara, þar sem hann erfir ekki.. 
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Hér hefr hinn fjórða hlut lög- 
bókar,semer um kvennagipt= 
ingar, með almenniligu erfða- 

tali ok arftöku. 

í. Um giptingarimann. 

Faðir ok móðir skulu ráða giptingum dætra sinna, 

ef þau eru til, en ef þeirra missir, þá skulu föð- 

urfrændr ok móðurfrændr hinir nánustu giptingum 

ráða. Nú eru brætr til nánastir, ok skilr þá á; 

þá skal sá ráða, sem hennar ráti fylgir, ef þat 

þykir jafnræði, ok svá skal hvervetna þar sem 

fleiri eru jafnkomnir til.  Giptingarmaðr skal skilja 

heimanfylgju ok tilgjöf fyri frændkonu sína, sem 

þeim kemr ásamt, þeir skulu eindaga ok þá nær 

brullaup skal vera. R. B. H. K. Eigi skal hér á 

landi gefast meiri tilgjöf mey eðr konu, entil sex- 

tíu hundraða, þó at menn sö ríkir, ok hvergi meir 

en fjórðungr úr fé hans. En ef maðr gefr í beztu 

eign sinni, þá skulu erfingjar hans leysa til sín, ef 

þeir vilja, „Nú ef þá skilr á um máldaga, þá láti 

festarmaðr bera tveggja manna vitni um heiman- 

fylgju, þeirra er hjá váru, hvat mælt var. En ef 

þá skilr á umtilgjöf, þá njóti giptingarmaðr tveggja 

vátta með fyrra skilorti. Eigi skal í klæðum meira 

gefast með konu en þriðjungr, en þat sem meira 

gefr giptingarmaðr, skal vera í þarfligum pening- 

um, at þat megi vera þeim til þarfa eór afla, er 

konu fær. En enga heimanfylgju má arfi gipting- 

armanns rjúfa, þá er svá er gjör sem nú var skilt. 
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En ef kona eðr mær, utan ekkja, giptist fyri. ut- 

an ráð föður eðr móður, eðr bróður síns, eðr þess 

sem giptingarmaðr er fyri ráði hennar, hafi fyrigjört 
arfi eptir giptingarmann þann sem hún stóð til, 

nema hann vill meiri miskunn á gjöra, utan gipt- 

ingarmaðr vill firra hana jafnræði, þá má hún gipt- 
ast með annara skynsamra frænda sinna ráði, ef 

þeim lízt jafnræði, eðr betr, ok megu þeir þat með 

eiðum sínum sanna, ok á þó at leita þess áðr við 

giptingarmann. En giptingarmaðr er faðir, annarr 

bróðir samfæddr, þar næst móðir skilfengin, ef hún 

er til, þá er karlmaðr tvítugr eðr eldri, sá sem næstr 

er erfðum eptir þá konu, er giptist. En sá sem 

slíks dirfist gjaldi fullrötti giptingarmanni eptir 12 

manna dómi, eðr fari útlægr af þeim fjórðungi, nema 

öðrum frændum virðist jafnræði vera. Ekkja má 

gipta sik sjálf hverjum sem hún vill með nokk- 

urs frænda síns ráði. En konur þær sem ljást til 

þess at lokka til slíks eðr annars saurlífis börn 

manna eðr frændkonur, ok verðr þat vitnisfast, þá 

bæti eptir 6 manna dómi peningum sú sem fð hefr 

til, en hin hafi refsing eptir dómi. 

2. Um heimanfylgju kvenna. 

Ef dætr verða föður síns arfar, móður eðr bróður, 

eðr hvers kyns arfar þær kunna at verða, sumar gipt- 

aren sumar ógiptar, þá skulu þær sem ógiptar eru, 

taka svá mikit fð af óskiptum arfi, sem þær höfðu, er 

heiman váru giptar. En þó allar sðu heiman giptar, ok 

er eigi skipt heimanfylgju til jafnaðar þeirra í milli, þá 

taki þær af óskiptum arfi jafnmikit sem sú er mest hafði 

TE 
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heiman æ meðan fé vinnst til. En ef fð eér arfr 

vinnst eigi, leggi aptr til jafnaðar, nema eigi væri 

meira heiman gefit en slíkt kæmi þá á hverrar 

hluti. Gripir allir sem lönir eru til heimanfylgju, 

ok eru þeir metnir ok myndir í hendr þeim, sem 

konu fær, ok á hann þá jafnheimila, sem faðir eðr 

móðir léti heimanfylgja. En ef maðr segir, at hann 

léði eigi til þess þeirra gripa, þá sveri hann eins 

eiði, svá karlmaðr sem kona, ok sæki til jafnmik- 

ils giptingarmann konunnar, ok skerði þat tilgjöf 

hennar eptir réttri tiltölu. Engi mær skal hafa for- 

ræði fjár síns fyr en hún er 20 vetra gömul, þó 

at undir hana hafi borit, nema hún sé gipt at frænda 

ráði, ok á sá, er hennar þá fær, bæði forræði fyri 

henni ok svá peningum hennar. Hverr sem gipt- 

ingarmaðr er réttr at konu, láti allt heimilt vera í 

heimanfylgju hennar. En allt þat, er sækja þarf 

með lögsóknum, þá skal engi koma tilgjöf á móti, 

ok gjaldi þat sem skerðir tilgjöf hennar af fð þess, 

er heimanfylgju hjelt. En ef ekkja giptir sik sjálf 

heiman, ok lætr hún meta annara manna fð í heim- 

anfylgju sína, ok lét hinn til, er átti, þá á sá, er 

hennar fær, þat jafnheimilt sem þat er ekkjan átti. 

En ef maðr segist eigi til þess léð hafa, þá syni 

með eins eiði, en heimanfylgja hennar því minni. 

{R. B. H. K. Hvar sem maðr fær mey eðr konu 

at guðs lögum ok lands, ok eru honum lððir pen- 

ingar, eðr Í borgun gengit fyri hann, at hann á 
svá mikla peninga, sem þá eru taldir ok áneínd- 

ir, þá skal á þá leið fara sem bók váttar um þat 

2, Aðrar bæta við: er heima váru, ef þá væri erfðinni skipt. 
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fé sem konu var 189. En ef hann vanrækir, sæki 

giptingarmaór eðr umboðsmaðr konunnar út henni 
til handa, ok taki þar af fyri sitt starf, svá at hann 
sé vel haldinn af. 

3. Um félag hjóna á milli. 

Fé konu sinnar skal engi maðr færa af landi 
burt, nema hún vill. Ráða skal hann fð þeirra 

öllu til þarfa þeim; hvárki þeirra skal fyrimæla, nð 

fyrigjöra annars. (R. B. E. K. Engi maðr skal selja 

eignir konu sinnar, eðr þær sem þau eiga bæði 

saman, utan með samþykki hennar, nema full nauð- 
syn gangi til, ok þó með skynsamra manna ráði). 
Slíkan rött á hverr maðr á konu sinni sem á sjálf- 
um sör, ef henni verðr með öfund misþyrmt. Eigi á 

kona at synja bónda sínum fölags, en með því mega 

þau leggja félag sín í milli, at hvárt þeirra leggi 

til félags allt þat sem þá á eðr eigandi verðr, með 

erfðum eðr öðrum hlutum. En ef síðar falla ó- 

magar til annars hvárs þá skal þat jafnt beggja 

þeirra kostnaðr, þó engir komi á annars fð. En 
ef misdauði þeirra verðr, þá skulu ómagar þeirra 

hverfa þeim á hendr, sem þá á fyri laga sakir fram 

at færa. En þat hjóna, sem meira lagði til fölags, 

skal meira upp taka, eðr þess erfingjar. Síðan sö 
skipt í helminga, þó at eyðst hafi. En ef aflast 

hefr, þa skal karlmaðr eðr hans erfingi taka tvo 

hluti afla en kona þriðjung; þurfa þau engan 

mann at þessu félagi at spyrja. En ef þau leggja 

á annan veg, þá skal þat eigi haldast, þó at erf-" 

1) Aðrar bæta við: eðr arfar hennar. 



66 Kyennagiptingar. 

ingi kunni eðr vili eigi þat félag rjúfa, því at lögin 

rjúfa þat félag. (R. B. E. K. Rétt er at frændr 

gjöri kaupmála sín í millum ok helmings félag eptir 

því sem þeim semr). Nú er „eigi félag hjóna í mill- 

um, þá skal sú tilgjöf konu heimil vera, sem til 

hennar var gefin, ok váttar vita, ok lýst var á gipt- 

ingardegi, ef hún lifir lengr. Lýsa skal giptingum 

kvenna ok tilgjöfum sinn á hverjum 10 vetrum, 

ok lýsa í fjölda á þingi eðr við kirkju. En efhann 

missir hennar við, þá taki arfar hennar heiman- 

fylgju hennar, en tilgjöf fellr niðr. Nú þó at 

mær hafi fjárhald bróður síns, þá skal hún eigi 

taka af fð hans sör til heimanfylgju, En efárfi gefr 

þá sök, þá er hann er fulltíða, at giptingarmaðr 

hafi gefit fé hans með systur hans, þá standi sá 

fyri eins eiði, er.sök kom á hendr. 

4. Um fjárskipti eptir annathvárt 
hjóna. 

Nú ef annat tveggja hjóna: missir annars við. 

ok þrýtr brullaupsvitni, þá skal þat hjóna, sem lengr 

lifir, leggja fram fð, ok skipti svá í sundr sem 

þat vill andsvara fyri guði at rétt er, eptir því sem 

í gipting þeirra kom, ok hvárki er þá vanhaldit 

af öðru, ok sveri at fullan eið, ok tveir skilríkir 

menn með því. „Ef maðr kaupir jörð með gripum 

eðr lausafð eðr búfé konu sinnar, ok lifir hún hon- 

um lengr, þá skal hún þat eitt hafa úr jörðu af 

arfi hans, sem hún hafði heiman, ok þat eina meira, 

er erfingi vill. En ef hún tekr fð í erfð síðan er 

þau komu saman, „ok verðr þat íé fyri jörð greitt, 
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þá skal sú jörð hennar. „Nú ef öreigar tveir koma 
saman át landslögum röttum, ok aukist þeim fé, þá 

hafi þat tvá hluti, sem lengr lifir, í landi ok laus- 

um €yri, ef við útarfa er at skipta, en helming ef 

við börn þeirra er at skipta. 

5. Ef kona hórast. 

Ef kona leggst með manni öðrum en bónda sín- 

um, eðr skilr hún við hann saklaust móti guðs lög- 

um ok rétti, þá hefr hún fyrigjört tilgjöf sinni. 

En ef bóndi býðr henni samvistu, en hún vill eigi, 

þá skal bóndinn varðveita öllum fjárhlutum þeirra, 

meðan hún lifir; en síðan hún er dauð, taki sá 
heimanfylgju hennar, sem arfi er næstr, ok enga 

tilgjöf. En, ef. þau sættast á mál sín, ok tekr hann 
við henni, þá fari þat mál sem mál hennar væri 

óspjallat. En ef henni verðr sá glæpr optarr fyri, 

þá skal hann varðveita fjárhlutum hennar meðan 

hún litir, þó at hann vill ekki optarr við henni 

taka, en síðan fari eptir því sem fyr segir. En 

ef hún hefr eigi fyr við þann glæp kennd verit, 

ok heitir hún yfirbót við guð ok bónda sinn, ok 
býór hún bónda sínum samvistu; en ef hann vill 

eigi eiga hana, þá hafi hún heimanfylgju“ sína, en 

enga tilgjöf. En ef bóndi hennar vill firra hana 

heimanfylgju sinni, ok segir at hana hafi fyr meir 

Sá glæpr hent, ok var sú sakargipt eigi fyrri af 

hans hendi við hana svá at mönnum væri þat kunn- 

ugt, þá standi hún fyri eins eiði, ok hafi hún heim- 

anfylgju sína, ef hann vill eigi viðr henni taka, en 

€igi tilgjöf sína. Nú ef gjöld koma á hendr öðru 
o 
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hváru hjóna, þá á þat með sínu fð at bæta sinn 

misverka sem gjört hefr. En ef þau hafa lagt 

félag sín í milli, þá á þat þeirra, sem eigi hafa 

gjöldin á hendr borizt, hafa jafnmarga aura af ó- 

skiptu ávaxtarlaust eór þess erfingjar, þann tíma, 

er misdauti þeirra verðr, eðr þau skiljast lögliga. 

Nú kemr legorðssök á þá konu, sem maðr hefr sjer 

festa eðr handselda, þat legorð sem fyr gjörðist, ok 

ef hann fær þeirrar konu, þá á hann ráðspjöll, en 

giptingarmaðr réttinn. En ef síðan er lagst með 

henni en hann handselr sér eðr festir, ok ef 

hann fær hennar, þá á hann bæði rjett ok ráð- 

spjöll; en ef hann fær hennar eigi, þá á sá karl- 

maðr bæði sem fyr skilr. Ef maðr gengr í sæng 

til konu ok vill koma legorði á hana, ok þó at 

hann komi eigi vilja sínum fram, þá bæti hann 

eptir 12 manna dómi. 

6. Um meinbugi. 

Ef meinleiki sundrar samvist hjóna, með þess 

ráði sem ráða á at guðs lögum, þá hafi hvárt þeirra 

sitt fó. En ef þau skiljast fyri þann sifskap at 

karlmanns völd hafa til komit, ok vissi hann þat, 

þá er líann festi konu, ok leynir hann því, þá bæti 

hann fyri svik sín eptir 12 manna dómi; hafi kona 

hálft, en giptingarmaór hálft. En fyri hvern ann- 

an meinleika sem þau skiljast, þá fari sem fyr seg- 

ir. En ef maðr fær konu með landslögum rjett- 

um, ok gefr í móti henni tilgjöf, ok fellr frá síð- 

an, þá skulu henni lúkast síðan þing sín ok heim- 

anfylgja af sjálfs hans féð. meðan þat vinnst til. 
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En ef þat fð vinnst eigi til, þá skulu erfingar ekki 
lúka af sínu fð, því at engi skal sör konu kaupa 

með annars fð. 

Hör hefr almennilegt erfðatal. 

1. erfð. 
Sú er hin fyrsta erfð, er börn skilgetin taka arf 

€ptir föður sinn ok móður skilfengna at guðs lögum 

ok manna, ok sá sonarson, er hann er skilgetinn, ok 

svá faðir hans, nema faðir hans hafi áðr haft all- 

an sinn hlut af arfi, ok tekr þá sá sonarson arf 
fyr en í aðra erfð gangi. En svá skal fé skipta 
eptir föður ok móður, at 2 dætr skulu taka jafnt 

við einn son, ok slíkan hlut skal taka sonarson at 

arfi, sem dóttir, ef hann er til. Nú er einn son 

ok ein dóttir, þá tekr hún þriðjung en hann tvá 

hluti. En ef faðir á jarðir eptir, þá skulu syn- 

ir snúast til höfuðbóla, en dætr til útjarða etr 

lausafjár, ef eigi eru jarðir til, ok skal hinn elzti 

einn eignast höfuðból, ef hinum hlotnast aðrar jarðir 

jafngóðar í sinn hlut at lögligri virðingu, en sonar- 

son í sinn hlut þær jarðir, sem faðir hans stóð til, 

þar til er hann hefr jafnt móti dóttur. En þau 

óðul sem meiri eru ok faðir hans stóð til, þá leysi 

hann ef hann vill af föðurbræðrum sínum fimmta 
hlut minna en verð eru. En eigi skal hann fyr 

leysa af föðurbræðrum, en föðurfaðir hans er 

andaðr, nema fóðurfaðir hans verði ómagi barna! 

sinna. En ef faðir missir sonar síns eðr dóttur eðr 

1) Aðrar: sona, 
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sonarsonar, þá tekr hann arf eptir þan, ef þau 

eiga eigi skilgetin börn eptir sik; ok þó tekr barn 

arf eptir föður sinn ok aðra menn, at þat sé get- 

ið en eigi fætt, ef það kemr með lífi í ljós ok 

verðr skírt. „Slíkt fé, sem móðir leggr til barna 

sinna, ok andast þau barnlaus, þá erfir hún þat 

allt eptir þau. En ef móðir er önduð, þá eiga 

börn hennar skilgetin at taka þat fé fyr en faðir. 

Nú er dóttir legin í föðurgarði eðr bróður, þá á 

hún hvárki arf at taka eptir föður sinn nð móður, 

utan hafi slíka miskunn, sem faðir vill gjört hafa, 

eðr bróðir, ef eigi er faðir til. Nú er eigi sonr 

til arfs, ef til sð sonarson, sva kominn til sem 

fyr segir, ok sú dóttir, sem eigi er legin, þá taki 

sú, er Í föðurgarði eórbróður var legin, hálfu minna 

en hvárt hinna. En ef engi þeirra er til sem áðr 

eru taldir, þá taki hún svá allan arf sem mál henn- 

ar væri Óspjallað.  Hvervetna þar sem fölag er 

hjóna í millum, þá skal gipting dætra ok heiman- 

fylgja greiðast af beggja þeirra fð, eptir því sem 

félag þeirra var gjört. En ef eigi er félag hjóna 

í millum, þá skal eptir fjármagni hvárt þeirra leggja 

til barna sinna. Eigi á faðir eðr móðir at kvánga 

son sinn eðr gipta dóttur sína með meira fð, en 

slíkt kæmi á hvers hluta þeirra sem eptir eru, ef 

þá væri erfðinni skipt, utan þeir lofi sem næstir 

standa arfi. En ef meira er heiman gefit, þá jafn- 

ist þat, þá er arfr tæmist. En ef arfr vinnst eigi 

til leggi aptr til jafnaðar hver sem mera ihafði 

heiman en lög vátta. (R. B. H. K. Svá er staðfest, 

at þar sem maðr festir sér mey eðr konuat guðs, 
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lögum ok beggja þeirra samþykki, þá eru þau börn 
öll, sem hann á með þeirri konu lögliga til arfs 

komin, hvárt sem þau eru getin fyri festing eðr 

eptir, utan þau sem í hórdómi hafa getin verit. 
En sú er ein löglig festing eptir því sem forn lög 
vátta, en engi önnur, er maðr tekr í hönd mey 

eðr konu, at: nærverendum skilríkum vitnum, ok 

festir hann hana með þeim orðum semfþar til heyra. 

En hverir sem annan veg binda sinn hjúskap, þá 
skulu þeirra börn eigi löglig til arfs vera. 

2. erfð. 

Sú er önnur erfð, er tekr ættleiðingr sá, er með 

lögum er til arfs leiddr, ok sonarson skilgetinn, þó 

at faðir hans sö eigi skilgetinn, ok sonardóttir skil- 

getin, ef faðir hennar er skilgetinn, ok dótturson 

skilgetinn, ef móðir hans er skilgetin, sinn fjórð- 

ung hvert þeirra, bæði í landi ok lausum eyri. 

En þó at sonardóttir st ein, en þeir allmarg- 

ir, þá tekr hún þó fullan hlut viðr þá. Nú þó at 

einn sð þeirra til, en,þau allmörg, þá tekr hann 

þó fullan hlut við þau, þó at fleiri sð í ættkvísl- 

inni annari. En ef eitt er þessara til, þá tekr þat 

þann arf allan. (R. B. H. K. Svá ok er nú stað- 

fest, at ættleiðings son skilgetinn tekr: næst eptir 

ættleiðing ok þá sem honum standa jafnframt til, 

þann arf, sem ættleiðingr var til leiddr at lögum, 

ef hann er andaðr. 'Svá er ok skipat, þó at son= 

arsynir sðu tveir. eðr fleiri, þeir sem faðir þeirra 

var skilgetinn, þá taki þeir eigi méfri arf en faðir 

stóð til, ef þeir eiga við þá at skipta, sem jafn= 
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framt þeim standa til). Nú ef þessir eru engirtil, 

sem fyr voru taldir, þá tekr dótturdóttir Sn 

ef móðir hennar er skilgetin. . 

2. erfð. 

Sú er hin þriðja erfó, er bróðir verðr bróður 

arfi, ok eru þeir samfeðra ok skilgetnir.. En ef 

bróður missir, þá tekr. systir samfeðra skilgetin. 

Nú er systir eigi til, þá tekr móðir skilfengin arf 

eptir barn sitt. En ef hún er eigi til, þá tekr frillu 

sonardóttir skilgetin ok frillu dótturson skilget- 

inn. Nú eru þau eigi til, þá tekr frillu dótturdótt- 

ir skilgetin. En ef hún er eigi til, þá tekr móður- 

faðir ok föðurmóðir skilfengin. En ef hvárki er 

þeirra til, þá tekr moðurmóðir skilfengin. 

4. erfð. 

Sú er hin fjórða erfð, er tekr föðurbróðir skil- 

getinn, samfeðrat ef faðir hans er skilgetinn, ok 

bróðurson skilgetinn, af samfeðra? bróður kom- 

inn, ok var hann. skilgetinn, ok bróðir samfæddr 

skilgetinn, ef móðir hans er skilgetin, sinn þrið= 

jung hver þeirra ef allir eru til. Skal æ sá 

- fyrri taka: arf, er skilgetinn. föður á eðr skil- 

getna móður; hvárt sem heldr leiðir hann til þess 

arfs faðir eðr móðir, þá hinn næst jafnskildr, þó 

at: faðir hans sð frilluson eðr móðir frilluðóttir. 

En ef föðurbróðir er einn, en bróðursynir fleiri, 

skal hann einn taka jafnt við þá. Nú er bróð= 

urson einn, en föðurbræðr fleiri, þá skal hann 

1) Aðrar: samfæddr.  ?% samfæddum. 

| 
| 
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einn taka jafnt við þáalla. Sama mál á bróðir sam- 

mæddr, ok svá skal hvervetna upp héðan, at jafn= 
mikit skal taka hverr einn í sína ættkvísl, þó at. 

allmargir sð í aðra ættkvíslina til síns hlutar. En 

ef einn er þessara til, sem nú váru taldir, þá tekr 

sá arf allan. Nú er engi þeirra til, sem áðr eru 

nefndir, þá tekr föðursystir skilgetin samfeðra, ef 

faðir hennar er skilgetinn, ok bróðurdóttir skilgetin, 

af samfeðra? bróður komin, ok var hann skilgetinn, 

ok systir sammædd skilgetin, ef móðir hennar var 

skilgetin, sinn þriðjung hver þeirra með fyrra skil. 

orði. En hvervetna þar sem ótalsjörð er í skipti, 

þá skal þat óðal taka þat sem til er borit, en hinn 
lausafð 2. 

5. erfð, 
Sú er hin fimmta erfð, er tekr móðurbróðir skil- 

getinn, samfeðra? ok systurson skilgetinn af sam- 

feðra systur kominn. En ef þeir eru eigi til, 

þá tekr móðursystir skilgetin samfeðra ok systur- 

dóttir skilgetin, af samfeðra systur komin. 

6. erfð. 

Sú er hin sjötta erfð, ef. bræðrasynir takast arf 

eptir skilgetnir, ef feðr þeirra eru skilgetnir ok sam- 

feðra. þá þeir þar næst, þó at feðr þeirra séu frillu= 

synir. En ef þeir eru eigi til, þá taka bræðradætr 

Skilgetnar með fyrra skilorði. Nú eru þær eigi til, 

þá taka systkynasynir skilgetnir. Nú eru þeir eigi 
til, þá taka systkynadætr skilgetnar. Nú eru þær 

„Í samfæddum. % þessa seinustu klausu vantar Í sumar 
bækr. % samfæðdr. *) samfæðdri. 
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eigi til, þá taka systrasynir skilgetnir. En ef þeir 

eru eigi til, þá taka systradætr skilgetnar af sam- 

feðra systrum komnar. Nú er engi þessara til, sem 

fyr eru taldar, þá tekr frilluson einn eðr fleiri, ef 

til eru, ok eigi í hórdómi getnir eðr frændsemis- 

spjöllum eðr sifjaspjöllum nær meir en lofat er at 

lögum. (R. B. H. K. En ef engi er þeirra til, þá 

tekr móðir óskilfengin arf eptir barn sitt, þat sem 

hún gat í frillulifnaði, ok eigi í hórdómi getið eðr 

sifaspjöllum. En ef hún er eigi til, þá tekr 

frilludóttir svá til komin sem segir um frilluson. 

7. erfð. 

Sú er hin sjöunda erfð, er tekr föðurbróðir skil- 

getinn sammæddr, ok bróðurson skilgetinn af sam- 

mæddum bróður kominn. Nú eru þeir eigi til, þá tekr 

föðursystir skilgetin sammædd, ok bróðurdóttir skil- 

getin af sammæðdum bróður komin. 

$. erfð. 

Sú hin áttunda erfð, er tekr móðurbrótir skil- 

getinn, sammæddr, ok systurson skilgetinn af sam- 

mæddri systur kominn. Nú eru þeir eigi til, þá 

tekr móðursystir skilgetin, sammædd ok systurdótt- 

ir skilgetin af sammæddri sýstur komin; verðr 

hvár annarar arfi. Ok svá er hvervetna þar sem 

tveir eðr fleiri standa til eins arfs, ef engi er sá 

til, er áðr er taldr. 

9. erfð. 
Sú er hin níunda erfð, er maðr tekr arf eptir 

bræðrungsbarn sitt, af samfæddum komnir, nema 
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manni skyldari finnist, því at í þessari erféinni 

nemr hinn nánari. þar næst tekr jafnskyldr af 
systkynum kominn, ok taki æ fyr í karlegg en 
kvennlegg. En ef þeir eru eigi til, þá tekr maðr 

arf eptir systrungsbarn sitt. 

10. erfð. 
Sú er hin tíunda erfð, er taka þeir menn, sem 

eru eptir bræðrabörn, skilgetnir, ok komin af sam- 

fæddum. Nú eru þeir eigi til, þá taki þeir, sem 

Eptir eru systkynabörn, skilgetnir. Ef þeir eru eigi 

til, þá taki þeir menn, sem eptir eru systrasynir 

skilgetnir. þar næst þeir, sem eptir eru systradætr, 

skilgetnir þriðja manni at frændsemi, ok tekr æ 

fyr jafnskyldr karlmaðr en kona. 

11. erfð. 

Sú er hin ellefta erfð, er takast bræðrasynir arf 
eptir skilgetnir, ef feðr þeirra eru sammæddir ok 

skilgetnir. þá hinir næst, þó at fetr þeirra séu 

frillusynir. En ef þeir eru eigitil, þá taka bræðra- 

dætr skilgetnar með sama skilorði. Nú eru þær 

eigi til, þá taka systkynasynir skilgetnir, þá syst- 

kynadætr, þá systrasynir, þar næst systradætr skil- 

getnar af sammæddum systrum komnar. 

12. erfð. 

Sú er hin tólfta erfð, er maðr tekr arf eptir 

bræðrungsbarn sitt, af sammæddum feðrum * komnir, 

nema manni nánari finnist, því at hör nemr hinn 

nánari. þar næst tékr jafnskyldr af sammæddum 

7) Aðrar: bræðrum. 
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systkynum, þá af systrum kominn. þar næst tekr 

maðr arf eptir systrungsbarn sitt, þá taka þeir, sem 

eptir eru bræðrabörn, skilgetnir af sammæddum 

komnir. þar næst þeir, sem eptir eru systkyna- 

börn skilgetnir, fyr í karllegg en kvennlegg. þar 

næst þeir, sem eptir eru systrabörn, þrímenningar 

at frændsemi, taki fyr jafnskyldr karlmaðr en kona. 

13. erfð. 

Sú er hin þrettánda erfð, er tekr frilluborinn 

sonarson. En ef hann er eigi til, þá tekr sonar- 

dóttir frilluborin. Nú er hún eigi til, þá tekr 

dótturson frilluborinn. En þar næst dótturdóttir 

frilluborin; þá tekr bróðir samfeðra; þá tekr bróðir 

sammæðri; þá systir samfeðra!; þar næst systir 

sammædd frilluborin ?2. Nú er hún eigi til, þá tekr 

föðurbróðir ok bróðurson fyrri samfeðra en sam- 

mæðra; þá hinir næst. Nú eru þeir eigi til, þá 

tekr föðursystir frilluborin ok bróðurdóttir með 

sama skilorði. þar næst móðurbróðir ok systur- 

son; þar næst móðursystir ok sýsturdóttir. En ef 

eigi þær eru til, þá taki bræðrungar; þar næst 

systkynabörn ; þá systrabörn, fyrri karlmaðr en kona. 

En ef þessara missir allra, þá taki þeir sem at fjórða 

manni eru at frændsemi, nema nánari finnist skilgetnir. 

En ef engi er til fjórmenningr at frændsemi eðr nán- 

ari skilgetnir, þá taki frillubornir. Tekr maðr þá fyrst 

arf eptir bræðrungsbarn sitt, nema manni skyldari 

finnist. þar næst jafnskylt af systkynum, þá af 

sýstrum. Skal sá æ fyrri arf taka, er af samfædd- 

2) gamfædd. % Aðrar: allir frillubornir. 
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um er; þá hinn næst frilluborinn; þessu næst þrí- 

menningar frillubornir, þar næst manni skyldari; 
þá fjórmenningar frillubornir fyr en undir konung 
gangi. 

14. Ef kyn manns er villt. 

Ef sá maðr tekr arf eptir mann, sem menn hyggja 

réttan erfingja, ok prófast kyn annarstveggja þeirra 

annat síðar sannara, þá skal hann greiða erfingja, 

er þat prófast, fé þat allt sem hann tók í eignum 

eðr lausafð, utan landskyldir eðr annan ávöxt. Ok 

svá skal hvervetna þar sem aðrir taka fyr arf en 

eigandi réttr, ok þeir þóttust eiga, fyri því at kyn 

hins var villt. 

15. Um ættleiðing. 

Nú má maðr bæta ráð sonar síns ok leiða hann í 

ætt, ef hann vill, ef sá játar sem arfi er næstr. Nú 

á hann sonu skilgetna til arfs síns, þá má sá hverr 

játa fyri sik, sem hann er 20 vetra gamall eór eldri, 

- en ekki fyri þá sem óalnir eru eðr yngri en tvítugir. 

(R. B. H. K. Má ok sá engi maðr játa arfi undan 

sér sem hann er yngri en tvítugur. En sá er tví- 

tugr, sem hann hefr 20 jólanætr hinar fyrstu). Tekr 

ættleiðingr þá slíkan rött?, sem sá stóð til, er ját- 

ati arfi. Nú skal sá sem mann ættleiðir, ok sá er 

Játar arfi, ok sá sem ættleiddr er, ganga allir samt 

fyri kirkjudyr, ok halda allir á einni bók; þá skal 

sá maðr, er ættleiðir, svá mæla. Ek ættleiði þenna 

mann N. til fjár þess, sem ek gef honum til gjalds 

1) Atrar: “arf. 
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ok til gjafar, til sess ok til sætis, ok til alls þess 

réttar, sem ættleiðingr á at hafa eptir lögum. Svá 

skal konu ættleiða sem karlmann. Nú má leiða 

bróðir bróður í ætt, ok föðurbróðir bróðurson. Svá 

megu ok fleiri menn mann í ætt leiða sem nú var 

talt. Ok svá má kona ættleiða sem karlmaér, ef 

sá játar, sem arfi er næstr, ef hann er fulltíða ok 

lögráðandi 1, Nú skal hann þat fð allt hafa, sem 

hann er til leiddr eptir lögum, á meðan þeir lifa, 

er ættleiddu hann, allt til þess, er arf ber undir 

hann. Síðan ber arfr honum vitni um aldr ok æfi. 

. Hann er ok skyldr at færa fram alla þá ómaga, 

sem lögkomnir eru áðr á þat fö. Hann er ok 

skyldr at lýsa ættleiðing sinni, sinn á hverjum 10 
vetrum til þess hann tekr arf. En hverr sem öðru- 

vis er ættleiddr en nú er mælt, þá er sem Óógjört 

st ok skal eigi haldast. 

16. Ef maðr vegr mann til arfs. 

Ef maðr verðr fyri þeirri villu at hann vegr mann 

til arfs, eðr rætr manni banaráð framkomin, þá 

hefr hann fyrivegit þeim arfi; en arfr sá fari síð- 

an at röttum erfðum, sem sá væri engi til, er mann 

vegr til arfs. 

17. Um arfskipti bráðdauðra manna. 

' Ef menn falla í orrustu, ok kemst engi í burt, eðr 

drukkna allir, eðr inni brenna, eða verta fyri skrið- 

um, fari arfr þeirra sem þeir hafi allir senn látið líf sitt, 

nema annat prófist síðar með lögligum vitnum. 

1) Aðrar sleppa: ef hann er fulltíða ok lögrátandi. 
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IS. Mversu fara skuli féskipti eptir 

dauða menn félitla. 
Þat er nú því næst, at engi má gefa arf und- 

an öðrum, utan þær gjafir, sem síðar skilr. Véla- 

kaup skal at vettugi hafa. Engi skal öðrum arf- 

svik gjöra. Nú er maðr dauðr, þá skal arfi í önd- 

Vegi setjast, ok gjöra skuldarmönnum stefnu, at 
þeir komi þar allir at sjöund, ok hafi hverr sína 

skuld í burt, slíka sem vitni bera honum. En ef 

eigi er fð svá mikit, þá skulu allir þarfnast svá 

sem tala rennr til. Sá skal meira þarfnast, er meira 

átti fð at honum. En sá er eigi kemr at sjöund, 

sæki sitt at lögum ok með váttum, ok stefni erí- 

ingja til váttasögu, ef fð er til. En þeir sém fyri 
nauðsynja sakir koma eigi at sjöund, ok er fð eigi 
Meira en hinir hafa tekit er fyrri komu, þá gjaldi 

þeir aptr er fyrri tóku, ok missi allir sem tala rennr 

- til. En erfingi sö viðskildr, ef hann bauð til atlögum. 

19. Hversu fara skal um ómaga eyri, 
ok mála konu. 

Nú er þar ómaga eyrir í garði ok máli konu, 

þá er vel, ef þeim vinnst bátum fð. En ef þeim 

vinnst eigi báðum fð, þá skal hún þarfnast gagn- 

Sjalds ok gjafar. En ef eigi vinnst fð í alla staði, 
þá skal sá næst þarfnast, er mest átti fð at honum, 
svá kona hans sem aðrir skuldunautar.  Tölu skal 

hafa til þess, nema: maðr ætti veð í einhverjum 

grip, þá á hann þann fyrst at hafa. - Heldr skal 

kona þarfnast tilgjafar sinnar; en þeir menn sena 

1) Aðrar bæta við: er skuldir eiga at hinum dauða. 
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fyr áttu fð at honum en hann fékk hennar, því at 

engi skal sér konu kaupa með annars fö. Nú skal 

hún: hafa heimanfylgju sína, en ómagi fð sitt. Nú 

er eigi fé svá mikit: þá missi svá hvárttveggja sem 

tala rennr til eptir fjármagni. Engi á skuldir at 

gjalda eptir þann, sem hann tekr ekki fö eptir, 

hvárki sonr nð annarr maðr. Nú eigu hjón fðlag 

saman ok deyr annattveggja þeirra, þá skal at 

helmingi hvárt þeirra skuldum gegna. Svá skal ok 

-ómögum þeim skipta, er þau hafa með arftaki eðr 

með fúlgu tekit á fét. En ef. þeir ómagar hafa 

komit á fét, sem hann var arftaki eptir, ef þeir 

ætti fð eptir, þá skulu þeir arfi fylgja æ meðan sá 

arfr vinnst. Síðan hverfi þeir ómagar til þess, sem 

þá á fyri lagasakir fram at færa þá. 

20. Hverr varðveita skal ómaga ok 
fé hans. 

Ef sá maðr andast, er hann á börn í ómegð, þá 

skal sá veita vörð börnum ok fð, sem arfi er næstr, 

hvárt sem heldr verér fjárhaldsmaór, karlmaðr eðr 

kona. ' Hann skal láta virða þat fé allt 6 skyn- 

“sama menn, ok hafa vitni til, við hverju hann tekr. 

Hann skal þar engu af lóga? áór virt er, nema 

hinn dauði hafi bú átt, ok þurfi í búit at kaupa 
annathvárt hey eðr mat, þat skal hvárttveggja kaupa 

sef þarf.  Fjárvarðveizlumaér er eigi skyldr at taka 

við ábyrgð á búnaði fyr en at:næstum fardögum 

eptir, er hinn er andaðr. Fjárvarðveizlumaðr skal 

„eigi færa fð ómaga úr fjórðungi, nema hann fái 

1) Aðrar: leyna eðr af lóga, 
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fullan vörðslumann þann, er þar eigi jarðir ok lausa- 

g6z, at þar sð fö goldit sem hann tók, þá er ómagi 
er röttnæmr, utan fö sö í fleirum fjórðungum, þá 

má fjárhaldsmaðr þangat færa at ósekju sem mest 
er fé, eér þangat sem jarðir eru. Nú ef síðan ber 
arf cór röttarfar undir hinn unga mann, eðr kemr 

hvalr á reka hans, þá skal þat virða, ok er inn- 

Stæða því meiri. En ef hann sezt í óvirðan ómaga- 

eyri, þá skal hinn ungi maðr hafa fö sitt svá mik- 

it sem hann fær vitni til, ok allan ávöxt á fð sínu. 

Nú hefr hann eigi vitni til, leggi hinn fram slíkt 

fð sem hann vill, ok sveri fullan eið, at þá hefr 

hinn ungi maðr allt slíkt er hann á, ok 2 skilrík- 

ir menn með honum. 

21. Hversu mikit fé skal standa fyri 

ómaga. Fi 

Nú virðist þar fð svá, at þar er innstæðueyrir, - 
full fimm hundruð fyri ómaga hvern, í jörðu eðr 

því fð, er hann má vöxtu eðr nytsemd af hafa; 

vel er ef meira er, þá skal hann þat fð taka. Skal 

þat fð hvárki vaxa nð þverra, gjaldi slíkt sem hann 
tók, nema ómagi eigi svá miklar jarðir eðr lausa- 

góz, at frændum hans virðist hann harðlega hald- 

inn af þeim forlagseyri, sem fyr skilr, þá skal ætla 

honum klæðaverð, ok vel at halda hann, ok þeim 

fyri starf sitt, er fjárhald hans hefr, svá at hann 

sð vel haldinn af; ok á þá ómagi allan ávöxt fjár 
síns. En frændr hans hyggi at á hverjum tólf 

mánuðum, hversu með fð er farit, ok fái öðrum ef * 
Sá dugir eigi til með fullum vörðslum er áðr heldr, 

6 
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ok at sá leggi fullar vörðslur í móti er við tekr. 

En sá á fullar vörðslur, er jafmikit fé á skuld- 

laust, sem ómaginn á, sá er fjárhald þarf. (R. B. 

E. K. Erfingi á kost á at halda ómaga eyri, ef 

hann vill, þó at hann eigi minna fð en ómaginn á, 

ef skynsömum mönnum virðist hann óhættr skuldu- 

nautr).. Nú eru ómagar aðrir á fénu, þá skulu 

þeir neyta ávaxtanna, nema þeir verði minni, þá 

skal minnkast innstæðan. En ef faðir eða móðir, 

bræðr eðr systr koma á fð hins unga manns, ok 

ef hann er arftökumaðr þeirra, eðr þeir hans, ef 

þau ættu fé eptir?, þá skal ætla honum forlags- 

eyti, þar til hann er 16 vetra gamall, en þau hafi 

sér til atvinnu sem þau þurfa þat sem auk er. En 

eigi er fjárhaldsmaðr skyldr at taka aðra ómaga, 

en nú eru taldir á fé hins unga manns, meðan 

hann á fjárhald hans. 

22. Um ómaga eyri. 

Nú ef vinnst innstæðueyrir til 5 hundraða, þá 

skal ómagi neyta 10 aura á 12 mánuðum hverjum 

þar til hann er 16 vetra gamall, þá er hann mat- 

launamaðr. Síðan skal þat minnka innstæðu, sem 

við leigu þarf at leggja til þeirra 10 aura, er fyri ómaga 

skal leggjast á hverjum 12 mánuðum. Nú þó at 

ómagi eigi ekki annat fð en jörð þá, er tíu aurar 

takast af í landskuld, þá skal þó ekki minnkast 

innstæða. En sú virðing skal standa um jarðar- 

leigu, sem hit fyrsta ár var virð, hvárt sem leiga 

vex eða þverr. Fjárhaldsmatr skal eigi selja öðr- 

1) Sumar sleppa: „eðr þeir hans „... fð eptir“. 
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um fð at halda. En ef hann selr öórum manni 

fjárbald ómagans í hendr, þá á hinn ungi maðr heimtu 

fjár síns at hverjum, er hann vill, fjárhaldsmanni 
sínum, eðr hinum, er af honum tók. En ef maðr 

lætr ómaga éyri lausan, nema dæmdr st úr hendi 
bonum lögliga, þá skal hann setja sitt fð í veð fyri, 

Nú ef bóndi er dauðr, en kona hans lifir eptir, ok er 

eigi fö meira en hún á at hafa, þá skal hún veita 
Vörð börnum sínum fölausum. En ef hún á önnur 

börn, þá hverfi þau til föðurfrænda sinna eptir lögum. 

23. Hversu um arfa skal fara, ef 

erfingi er eigi mær. 

Hvervetna þar sem maðr andast, ok er erfingi 

eigi nær at kalla til arfs, þá skal sá arfr standa 

Virtur í þess heimili sem arfr er at, þá er maér 

er dáinn, með fullum vörðslum ok ávöxtum *, þar 

til sem röttr erfingi kemr til, eir sá er með lög- 

um á þess arfs viðtökumaðr at vera. Nú andast 

útlendr maðr hör af Noregs konungs ríki, þá skal 

þann arf taka hör til burtílutningar eptir hann hinn 

skyldasti frændi hans þeirra sem þá eru hör.. En: 

ef Óskýldari maðr tekr en þrímunningr, þá skal 

hann fullar vörðslur í móti fá, at sá arfr skal at 

skilum fara. Nú er engi frændi til, þá skal taka 

félagi hans arf, sá sem löglig vitni hefr til þess, 

at þeir áttu fölag saman er hinn dó. Nú er sá 

eigi til, þá skal taka stýrimaðr. Eru þeir fleiri en 

einn, þá skipti þeir at jafnaði sín í millum. Skal 

allt þat fe virða sem eigi taka erfingjar við, hvárt 

1) Aðrar sleppa: „ok ávöxtum“. 
6* 
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sem þat er arfr eðr vígsbætr, eðr annat fé, ok flytja 

svá í hendr eiganda, ábyrgist at engu, en varð- 

veiti sem sitt fö. Síðan skal erfingi umbuna hon- 

um fyri starf sitt, svá at hann sé vel haldinn af. 

Nú eru þeir engir til, sem áðr eru taldir, þá skal 

bóndi sá, sem hann er á vist með, taka þat ft 

virt ok ábyrgjast, ok hafa vöxtu af, þar til sem 

erfingi kemr eptir, eir hans lögligr umbotsmatr. 

Svá skal fara um arf danskra manna ok svenskra, ef 

þeir andast hör. En af öðrum tungum en danskri skal 

engi maðr at frændsemi arf taka hér, nema faðir, sonr 

eða bróðir, nema þeir hafi löglig umboð til. En ef 

engi kemr til innan 10 vetra, þá taki konungr 

þann arf allan at röttu. 

24. Um umboð atlögum ok fé þeirra, 
er útlands deyja. 

Ef várr landi vill fara af landi í burt, þá skal 

hann fá umboðsmann til allra mála sinna, svara 

ok sækja, ok svá varðveita fö sínu því, sem hann 

á hör á landi eptir. Skal þat umboð haldast 3 

vetr, en eigi lengr, ok þó at þeir hafi lengri mál- 

daga á gjörvan, þá sé sjálftekit umboð af, ok taki 

erfingi við. (R. B. E. K. Endrnýja má umboð at 

liðnum 3 vetrum, hvárt sem hann er utanlands etr 

innan). Nú andast hann fyrri, þá eiga arfar hans 

við at taka, er þeir sannfrétta andlát hans. En ef 

umboðsmaðr toxtryggir fráfall þess, er af landi fer, 

þá hafi arfi eins vitni til, þess er sverja vill, at 

hann hyggr þat satt vera. Nú ef várr landi andast 

1) Alrar: 5 Vetra, 



Arfatökur 83 

utanlands, hvar sem það er, þá skal sá maér taka 

þat fé, er þar er, sem skyldastr er þeirra manna, 

er útferð eigu. Nú er engi frændi til, þá skal taka 
mötunautr hans til úthafnar, sá er út ætlar. En ef 

engi er sá til, þá taki sá maðr, er af þeim fjórð- 

ungi er, með fullum vörðslum, at sá arfr skal at 

skilum fara; hann skal enga mútu til þess gefa, 

ok engu af því fð lóga, nema því sem þarf til út- 
ferðar eptir þvílíkan mann, eptir siðvana, nema 

hann hafi sjálfr annat ráð fyri gjört. Hann skal 

láta virða þat fð 6 skynsama menn, þrjá íslenzka 

ok þrjá húsfasta norræna menn, nema eigi séu ís- 

lenzkir menn til, þá virði húsfastir menn einir. 

„Hann skal láta þar fð virða, sem mest er sam= 

an, ok færi eigi úr þeim garði áðr fé er virt. Með 

sama hætti skal hann láta virða þat fé, sem ann- 

arstaðar er. Skal allt virða til gangsilfrs, slíks 

sem þá fellr af konungs steðja. Hann skal verja 

því fé, sem óvarit var átr, til þeirra hluta sem 

hingat er vart, ok geyma sem síns fjár, ok ábyrgj- 

ast at engu, ok hafi fyri starf sitt, þá er hann 

kemr út, svá at hann sð vel haldinn af, eptir 6 

manna virðingu. En ef engi er sá til, sem áðr er 

taldr, þá skal garðshóndi hans taka það fé virt ok 

ábyrgjast sem sitt fð, ok hafa gagn af, þar til sem 
Erfingi kemr eptír, eður hans lögligr umboðsmaðr, 

ok gjaldi honum þá slíkt fé, sem hann tók. Ef 
hvárki kemr til lóglígr umboðsmaðr nö erfingi 

hins dauða ínnan 10 vetra, þá eignist konungr, 

þann arf allan, Nú andast maðr á Saxlandi, eðr 

sunnar á Englandi, eðr í eyjum vestr, eðr í Dýfl- 
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inni, þá er maðr eigi skyldr at láta virða þat fé 

fyr en í Noregi. Nú er þar nánari maðr fyri, þá 

skal sá taka við fénu, ok flytja til erfingja, en hinn 

skal hafa afla þann, sem á er orðinn, hvar sem 

hann tók fét. 

25. Hversu arfskal sækja at lögum. 

Arf skal sækja í þeim fjórðungi, sem arfr er dáinn. 

En ef maðr*leiðir vátta í öðrum fjórðungi en arfr er 

láinn, þá hefr hann þeim fyri skotið. Nú sitr maðr í 

arfi ok leggr dóm fyri, en annar kallast til kominn at 

lögum, þá skal sá stefna hinum heimstefnu rétta, ok 

krefi hann arfs ok úrfarar, erí sitr, Nú vill hann eigi 

úr arfi fara, þá skal hann stefna honum þing fyri 

rán ok. ísetu, ok ef þá fullnast honum vitni ok 

gögn öll til síns máls, ok kemr eigi andvitni í móti, 

þá eiga þingmenn honum arf at dæma, en hinn 

skal, gjalda konungi 6 aura fyri þat hann lagði dóm 

fyri arf þann, er hann átti ekki í Nú vill hann 

eigi úr arfi fara, þá skal hinn æsta sér þingmenn 

liðs, svá at hann sð full-liða at færa hann úr arfi 

sínum. Sekr er hverr, eyri við konung, er honum 

synjar tilfarar. Nú koma þeir þar, ok ver hann arf 

oddi eðr eggju, þá er hann sekr 10 mörkum við 

konung, en hinn hverr sekur 6 aurum við konung, 

er forstöðu veitir með honum. Nú berjast þeir, þá 

er hverr útlægr, sá er fyri stendr arfi dæmdum, 

en hinir allir friðhelgir, er til sækja. 

26. Um arfsókn. 

Hvervetna þar sem maðr kallar eigi til arfs fyri 
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fáfræði sakir, ok er þó til kominn?, þá hafi hann 

sóttan arf sinn innan 10 vetra, þeirra sem hann er 

innan lands ok úr ómegð, ef hann hefr vit til?, 

nema skyld nauðsyn banni. Nú eigu menn arfi at 

skipta, þá er vel ef þeir koma allir til, er hlut eiga 
Í at skipta þeim arfi. Nú koma sumir, en sumir vilja 

€igi fara, þá skal gjöra þeim stefnu til at skipta, 

ok þó at þeir komi þá eigi til, þá skal skipta fyri 

váttum, ok hluti á leggja; þá skal hann þann hlut 

hafa, er þá hlýtur hann. Nú kallar hann misskípt, 

eðr segir at hinn hafi leynt fð, þá skal hann synja 

með lýrittareiði 

27. Hversu maðr skal ryðja sik til 
arfs. 

Nú leikr á tveim tungum, hvárt maðr er árfgengr 

eór eigi, þá skal hann stefna þeim þing, er hon- 

um stendr fyri arfi; þá skal hann njóta vátta sinna, 

at hann stefndi honum þangat, þat skulu ok svá váttar 

hans bera. Vér várum þar í hjá, at móðir hans 

var fest lögliga í þeim stað, ok nefni staðinn. þá 

eiga þingmenn honum arf að dæma.  Hvervetna 

þar sem maðr vill sik til arfs færa, leiði vátta 

sína til, ok stefni þeim öðrum til, er þeim arfi eru 

næstir, en ef hann stefnir honum eigi til, þá er 

Váttum hans fyri skotið. þar skal um arf dæma sem 

arfr er dáinn cór jarðir eru, eðr bú hins dauða. 

(R. R. H. K. Ef annathvárt hjóna kann frá at 

falla, þeirra sem 10 vetr eðr lengr hafa saman 
verit, ok hafa þau jafnan haldið sik fyri löglig 

1) Abrar bæta við: atlögum. ? Aðrar bæta við: okvitni. 
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hjón, þó at hjúskapur þeirra hafi ekki verit skil- 

ríkilega lýstr eðr ámálgaðr, ok eigi heldr byggðar- 

fleygt verit meðan þau lifðu bæði, at hún væri hans 

frilla eðr hórkona, þá skal barn eðr börn eptir ver= 
2 

„andi í arf setjast ok haldast fyri skilgetin, þó at 

eigi lifi festarváttar). Engi mað: skal fé skipta eðr 

arfi eptir annan, fyr en þess er leyfi til, er áðr á, 

nema menn sjái at með spjöllum fer En ef maðr 

hefr vit til, ok er hann hestfærr ok ölfærr, ok má 

hann ráða búi sínu ok kaupum, þá skal hann sjálfr 

fé sínu ráða, ok má því engi maðr skipta. En þótt 

nokkurr skipti; þá skal þat ekki haldast. 

28. Hverjar gjafir haldast mega at 
' lögum. 

Nú skal þær gjafir telja, er haldast mega. Þær gjafir 

skulu haldast, sem konungr gefr oss, eðr vör gefum 

honum. Gefa má maðr ok vingjafir at sér lifanda, 

hest eða yxn, vápn eða þvílíka gripi, svá ok klæði, 

ok afsifjar hann sér, þó svá, at 6 skynsömum 

mönnum virðist eigi arfsvik gjör við erfingja. Ok 

ef svá er gefit, þá má þá gjöf engi maðr rjúfa. 

En ef hinn heitir launum fyri, þá má þat heimta. 

Hverr maðr má gefa fjórðungs gjöf af fð því öllu, 

sem honum hefr aflazt, svá at meira er en hann 

hefr at erfðum tekit, bæði í landi ok lausum eyri, 

hvárt sem hann vill börnum sínum skilgetnum eðr 

öðrum mönnum, einu ef hann vill þat; en tíund- 

argjöf af svá miklu fð, sem hann hefr at erfðum 

tekit bæði í landi ok lausum eyri, þó at hann spyri 

ekki erfingja at, hvárt sem hann er heill eðr sjúkr, 
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ef hann malir af viti. En af fjórðungsgjöf eðr tíundar- 

gjöf skal þat fyrst lúka, er maðr gefr guði fyri sál 

sinni, hverjum manni sem hann gefr löggjöf sína fyr. 

Hér hefr framfærslubálk, hverir ómaga eiga 
með lögum fram at færa. 

1. kap. Hverr maðr á fram at færa föður 
sinn ok móður, hvárt sem hann er skilgetinn eðr 

frilluborinn, ok svá börn sín. Nú á hann eigi svá fð, 

at hann megi annast þau, þá skal hann þó til leggja 

allt slíkt sem hann þarf eigi til matar sör ok klæða, 

ok sðu þau færð með þessu tillagi þeim á hendr, 

er þá er næstr arfi ok forlagseyri á til. Ef maðr 
á sör tveggja missera björg; ok þeim er áðr eru 
á fönu, þá skal hann framfæra systkyn sín, ef 
hann á ok fyri þau tveggja missera björg, er þá 

bjóðast á föt, ef þau eru hans arfar, eðr hann 

þeirra arfi. Frá þessum ómögum skal maðr ekki 

seljast arfsali, ok engum þeim er áér eru komnir á 

föt, eðr hann er arftökumaðr eptir, cör þeir hans, 

ok sðu þeir þá ómagar. En þó at hann selist, þá 

skal þat eigi haldast, ok segja lög þat arfsal laust. 

En þá er tveggja missera björg, er hálft fjórða 

hundrað er ætlat kárlmanni, en hálft þriðja hundr- 

að konu, hvárt sem maðr er ungr eðr gamall. Þþeg= 

ar skal honum fullan forlagseyri ætla, er hann má 

€igi vinna sör fulla fæðu, þó at hann megi nokk- 
ut til gagns vinna þeim er hann er með. En ef 

Ómagar eru firnari, þá skal sá framfæra, er arfi 

þeirra er næstr, ef hann á forlagseyri til. Nú þarf 
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sá maðr framfærslu, er óskyldari er en fyr seg= 

ir, eðr þrímenningr ok þar í milli, þá skal ætla 

honum fjögra missera björg. En ef ómagi er 

óskyldari en þrímenningr, þá skal ætla honum 6 

missera björg.  . En ef ómagi er fjórmenningr, 

þá skal ætla honum 8 missera björg, svá mik- 

it á hverjum 12 mánuðum sem fyr segir, bæði 

„þeim, er fyrir eru á fönu, ok svá þeim er þá kemr 

á fö. Skal allt til virða utan búsgögn ok verk= 

færi, ok einföld klæði bæði dag ok nátt. Nú er nokk- 

urr þessara arfi annarshvárs sín í milli, þá skal 

eigi meiri forlagseyri fyri þeim standa, áór hann 

er skyldr þann fram at færa en fjögra missera björg, 

þar minni sem fyr segir. Nú minnkar forlagseyrir 

fyrir manni, síðan Óómagi kemr á hendr honum, þá 

hverfi ómagar af fé hans eptir röttri tiltölu, þeir 

fyrst sem óskyldastir eru. (R. B. E. K. Eigi skal ó- 
maga telja framar en á þess fé hjóna, sem ómag- 

inn er skyldi, ok hverfi af fénu, þegar hann er 16 

vetra, ef hann er heill ok verkfærr). 

2. Um hjóna framfærslu sín á milli. 
ok um þrot. 

(R. B. H. K. Skylt er hvárt hjóna annat fram 
at færa á fé sínu, hvárt hjóna sem þat er, at fram- 

færslu þarf, verðr óðt eðr fær annan krankleika. 

Er ef þau hafa með minna fé saman komit en 

þau ættu til þriggja hundraða bæði saman, ok aldri 

urðu þau svá rík, at þau ættu konungi skatt at 

gjalda, þá sð hvárt annars handbjargar ómagi, eðr 

flytist með hrossi, ef þau fá eigi fyri unnizt, ok þeirra 
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börn skulu eigi á hreppa segjast, æ meðan þau fá 
flutt með fyrra skilorði. þar skal þrot heita sem 

ómaginn er, þá er sá andast frá, er með hand- 
björg sinni átti ómagann fram at færa, eðr fyr sögð. 
um flutningi). Nú sækir þrot bónda í höraði, þá 

skal skipta ómögum þeirra! eptir því sem félag 

Þeirra var gjört. Skal móðir færa ómaga sína á 

hendr frændum sínum þeim er arfi eru næstir, ef 

þeir eiga fé eðr forlagseyri til svá mikinn sem fyr 

skilr. En ef af gengr forlagseyri af því fð, þá skal 

hann taka ómaga svá marga sem hann á forlags- 

eyritil. En þeir sem um fram eru, fari þeim á hendr, 

sem arfi eru næstir, ef þeir eiga forlagseyri til. 

En ef sá á eigi forlagseyri til, þá skulu ómagar 
fara fram í ætt, til þess er á forlagseyri hittir. Svá 

skal ok fara um þá ómaga, er fyrri talaði um, at 

beir skulu fara fram í ætt. Með sama hætti skal 

ok skipta þeim ómögum, er feðrum fylgja. Nú festir 

maðr Ómaga í vist, þá skal það haldast. En ef 

hann vísar honum úr vist, ok lætr hann ganga á 

fátæki bæja í milli, þá skal hann gjalda konungi 

6 aura, ok varðveita þá ómaga sem mælt er. Svá 

skal ok hverr gjalda, sá maðr er ganga lætr sinn 

Ómaga á fátæki bæja í milli, sem nú var skilt. 

En eigi er maðr skyldr at fæða eðr fúlgu fyri at 

inna, fyr en hann veit at hann er hans ómagi. 

Svá skal ok ómögum í ættir skipta, ef annathvárt 

hjóna er andað. 
aga 

) Aðrar: hans. 
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3. Hversu menn skulu skipta félaus= 

um ómögum. 

Nú skipta menn félausum ómögum sín í milli, 

hvar sem þeir skipta, ok hluta síðan, þá skal þat 

skipti haldast þeirra í milli síðan, með hverjum 

sem andast, þá skal þat þess nyt. Svá þó at meiri 

ómagar verði en þá er skipt var, þá ábyrgist sá 

þat er hlaut. þeir skulu örfum fylgja, ef sá er 

ómagi er fé á. 

4. Hversu gamall maðr á fjárhald 
sitt. 

Ef maðr kemr í ómagaskipti, þá er hann er 

úr ómegð, ok er hann þá 20 vetra gamall, ok á, 

at taka við fð sínu ok fá fjárhald sitt hverjum er 

hann vill, ef hann kann eigi sjálfr fyri at sjá, ok 

svá öll önnur forræði fjár síns. En ef karlmaðr 

kvángast yngri en tvítugr, fyri utan frænda sinna 

ráð, hafi fyri gjört landskyldum sínum, ok öllum á- 

vexti fjár síns, við erfingja eðr fjárhaldsmann. Nú 

kemr sá ómagi á hendr manni, er hann á eigi at 

varðveita, þá skal hann þeim heim stefna, er varð 

veita á. Svá skulu váttar hans mæla: Hör er sá 

ómagi, er þú átt fram at færa, en eigi sá er hing- 

at færði. þá skal bann fela honum á hendr ábyrgð 

þess ómaga. (R. B. H. K. Eigi skal þurfa að lög- 

bjóða ómaga fleirum en einum, utan sá sýni með 

skilríki í lögligan stefnudag, at nokkurr standi jafn- 

framt honum þeirra, sem fullan forlagseyri eiga. 

Skal þat þá ekki dæmast framar á hann, en eptir 

röttri tillölu). Nú kemr ómagi á hendr manni ut=- 
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án lögmanns úrskurð eðr þingmanna dóm, gjöri 

hvárt er vill, láti fara aptr á hæl ella til þings, ok 
meti þingmenn hvert færa skal. En .ef á hæl fær- 

ir, flyti aptr á sömu náttstöðum sem þangat fór til" 
hans. Sekr er hverr eyri við konung, er eigi vill 

við taka. Nú sá er eigi vill við taka, bæti eptir 

lagadómi fullar bætr, ok svá þegn, ef hinn deyr af 

bjargleysi. (R. B. E. K. Ef maðr rangfærir ómaga, 

gjaldi þeim fullan kostnað, er til var færðr, allan slík- 

- an sem hann hafði fyri). Nú eigu menn ómögum at 

skipta ok vill annarr skipta en annarr eigi, þá skal sá, 

er skipta vill, stefna hinum til ómagaskiptis, ok ef 

hann kemr þar, þá er vel. En ef hann kemr eigi, þá 

leiði hann vátta sína, at hann hefr honum þangat 

stefnt á þann dag. Síðan skipti 6 skynsamir menn 

þeim ómögum, ok leggi hluti á, ok hafi hann sinn 

hlut í hurt, en ábyrgi hinum sinn hlut, er eigi kom til. 

5. Um ómaga framfærslu, ok ef hann 

á fé eptir. 

Ef maðr færir fram þann ómaga, er hann er skyldr 

til fyri laga sakir, þó at annarr sé erfingi, ok beri 

síðan arf eðr réttarfar undir þann ómaga, ör með 

hverjum hætti honum aflast fé. Ok ef sá á fé 

eptir, er fram er færðr, þá er hann andast, þá skal 
sá er ómagann færði fram, eðr þess erfingi, taka 

ávaxtarlaust slíkt ser hann lagði fyri hann, en erf- 

ingi slíkt sem auk er. Nú veitir maðr manni fyri 

guðs sakir, þeim er hann er fyri laga sakir eigi 

skyldr fram at færa, þá skal guð þat umbuna hon- 
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um, en koma eigi fö fyri hvárki við hann né við 

hans erfingja. 

6. Um börn útlenzkra manna hér á 
landi. 

Ef sá maðr á barn ómaga út frillaborinn hér, 

er hann er norrænn eðr Hjaltlenzkr, Örkneyskr eðr 

Færeyskr, ok hvatan sem hann er úr Noregs kon- 

ungs ríki. Ok ef barn er fætt áðr hann fer í burt, 

eðr veitir hann viðgöngu, at hann er fatir þess 

barns, þó at þat sé síðar fætt, þá skal hann leggja eptir 

peninga svá at barnit hafi fulla hjálp sér til fóstrs næstu 

12 mánuði. Nú fæðist barn síðan hann er í burtu, 

ok hefr áðr ekki ráð fyri gjört, þá skal rita í þann 

kaupstað, er sá maðr sigldi af, er þat barn á, ok 

skal sýslumaðr, ráðsmaér eðr gjaldkeri í þeim kaup- 

stað, senda peninga móti því barni, ok svá fyri 

þann kostnað, er áðr hefr fyri því haför verit, af 

sjálís hans fð, ok svá í móti því barni, er áðr var 

fætt. (R. B. H. K. þat er staðfest í lögum, at all- 

ir þeir fátækir menn, sem með vánarvöl ganga ok 

þiggja ölmusu, eru skyldir at bera eðr leita börn 

sín, eör annan veg at flytja, eptir því sem skyn- 

samir menn sjá at þeir fá orkat, ok svá föður sinn, 

ok mótur, utan son eðr dóttir vinni sér áðr tveggja 

missera björg, þá eru þau eigi skyld at ganga á 

fátæki meðr þeim, föður eór móður. 

#. Um fiutning fátækra manna. 
Fátæka menn þá alla, sem frændr þeirra hafa 

eigi forlagseyri fyri þá at leggja, ok sjálfir eiga 

eigi Í8 fyri sik at leggja, ok eigi eru færir at flytja 
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sik, þá er hverr bóndi skyldr at flytja þá ok fæða, 

eptir því sem hreppstjórnarmenn gjöra ráð fyri. 
Einvirki er skyldr at flytja sem fullr bóndi. Svá. 
þarf fátækr maðr guðs sem hinn er meira á. Ok 

flyti eptir boðburð allir, hverr úr sínum bæ, sá fyrsti, 
Sem fremstr sitr á boðleið, ok flyti tilnæsta bæjar. 
Sekr er hverr eyri við konung, ef hann flytr eigi 
svá. Nú flytr hann í auðn, eðr þangat sem hinn 
fátæki deyr af hans fylgð, eðr skynsömum mönn- 

um virðist af hans völdum orðit hafa, ok svá ef 
hann vísar fátækum manni frá str, ok vill eigi 

herbergja hann, ok deyr hinn fátæki af því. Sá 

er at slíku verðr vitnisfastr, sem guð láti eigi verða, 

þá skal hann bæta þann mann fullum bótum erf- 
ingjum hins dauða, eptir dómi skynsamra manna 
eptir atvikum, ok svá konungi þegn, ok akti þeir 

er dæma innvirðiliga dóm sinn þar um, at slíkar 

óhæfur megi eigi í venju dragast. Nú vill hinn eigi 

við taka, er fyri sitr, eðr inn láta leiða, þá nefni 
sá vitni til er flutti, ok ábyrgi hinum síðan, er við 

skyldi taka, þá er hann við skildr. En ef hinum 

fátæka manni verðr síðan, annathvárt at hann deyr 

af frosti, eðr bíta dýr eðr hundar til bana, þá er 

bat þess bónda ábyrgð, er hann löt úti liggja. Eigi 

Skal fátæka menn flytja síðan sólu er sett. Sól 
Skal um sumar ráða, en dagr um vetr; En þeir 
sem sik Aytja sjálfir, hafi hús heimil á vetr þá er 
hálfrökkvit er;  Sekr er hverr tveim aurum við 

konung, er synjar, nema hinn fátæki deyi úti, þá 

sé undir lagadómi, nema sjálfr hafi í fyrstu vísat 
sínum Ómaga af hendi sör, þá ábyrgist hann, ef 
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hann hefr fullan forlagseyri fyri hann at leggja. 

Þat er ok einkanliga boðit, ef fátækr maðr verðr 

sjúkr, ok beiðist prestsfundar, þá er bóndi skyldr at 

fara eptir presti, ok flytja eigi hinn sjúka úr hús- 

um sínum, fyr en prestr kemr til hans. Sekr er 

bóndi 3 aurum við konung, ef hann fer eigi ept- 

. ir presti, nema nauésyn banni. En ef prestr vill 

eigi fara, þá ábyrgi hann honum með vitnum. Nú 

skal fátæka menn herbergja um nætr, en rekaeigi 

út síðan sólu sett. En ef nokkurr rýfr þessa skip- 

an um fátæka menn, þá er sá slíku sekr, sem áðr 

váttar, ok gangi til skripta, ok bæti við guð, er 

hann vildi eigi hjálpa kristnum manni. 

8. Um arfsalskaup at lögum. 

Engi maðr skal kaupa arfvon at öðrum, því at 

optast verðr þat nokkur vélakaup. En þó at nokk- 

urr kaupi, þá skal eigi haldast nema sjálfur leysi 

sinn arf til þess at ættleiða frænda sinn, því at 

þann arf á hverr at hafa, sem guð vill, at hann 

verði erfingi at. Seljast má maðr arfsali, ef hann 

vill, ef engi er sá ómagi, er hann á fram at færa, 

eðr fær þeim áór staðfestu, með því móti, at 6 

skynsamir menn gjöri þat kaup með honum ok þeim 

er við tekr, svá at þeim þykir eigi arfsvik gjör 

við erfingja. Og svá þó at aðrir gjöri eigi þat 

kaup með þeim, ef erfingi lofar, ok sé hann full- 

tíða maðr ok kaupum sínum ráðandi. En sá er 

arfsali vill seljast, skal fyrst bjótast hinum nán- 

ustu frændum sínum við vitni við sér at taka, 

þeim sem fullar vörðslur hefr, nema hann vili gefa 
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Í klaustr, eðr til byskupsstóla, þá má hann gjöra 

bat, þó at hann bjóðist eigi frændum, ok svá þó 

aðrir gjöri eigi kaup ef erfingi lofar *, ef hann stað- 
festir ómaga sína áðr. 

9. Um löghreppa ok hreppstjórnar. 
menn. 

Löghreppar skulu vera sem at fornu hafa verit. 

Eigi færri bændr í hrepp en 20. Skal engi þeirra 
€iga minna fð en 10 hundruð. Rétt er at skipta 
hrepp smærra til tíunda ok matgjafa ef þeir vilja. 
Fimm menn þá er bezt þykja til fallnir, skal nefna 

til at hafa stjórn ok forsjá fyri því er hreppnum 

varðar, ok at skipta tíundum öllum ok matgjöfum þeim 

€r fátækir menn eiga, ok af heilagra daga veiðum. 

Þeim mönnum skal fyrst tíundir ætla, er engaeigu for- 

lagseyri eðr framfærslumenn, ok eru þó þar hrepps- 

menn, síðan þeim, er þeim þykir mest þörf, ef betr 

vinnst. En þeir eru þar hreppsmenn, sem þar 

hafa uppfæðst eðr þar sem erfingi hans er vist= 

fastr, þrímenningr eðr nánari. En ef þeir ómagar 

eru framfærslulausir, sem engan eiga þrímenning, 

eðr nánari, þann sem vistfastr er, þeir eiga jafn- 

heimilan flutning sem fyr segir í öllum hreppum þar 

sem þeim þykir sör mest hjálparvon. Ef ómagi er færðr 

á hendr manni, eðr settr niðr í hrepp at ólögum, 
eðr hvert annat mál er maðr þykist þings við þurfa, 

þá skal sá þingi ráða, er þings þykist þurfa. þá 

skal þat boð hverr bera en engi fella, ok'á þat at 
fara með vetrhúsum eptir boðburði röttum, en eigi 

*) „Ok svá þó — erfingi lofar“ vantar í sumar bækr. 
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með sætrum. En sá er fellir sekr eyri við konung. 

(R. B.H.K. Ef fátækir menn skjóta niðr börnum sín- 
um aflögliga!, þá er rétt hreppstjóra þeim er næstr er, 

ok bændum með honum, at taka þann mann ok binda 

ok færa aptr, ok binda barn á bak honum ef þarf, ok láta 

hann sjálfan bera burt af hreppnum. þeir menn sem 

eigi vilja halda þat sem hreppstjórar skipa lögliga, 

gjaldi hálfa mörk, hálft konungi, en hálft hrepp- 

stjórnarmönnum, ok leggist þat fé til fátækra manna. 

10. Um boðburð. 

Sá skal boð bera bæja í milli, er hyggja kann 

fyri orði og eiði. Bónda skal boð í hendr fá, ef 

hann.er heima, en húsfreyju hans, ef hann er eigi 

heima, syni hans, ef hann er fulltiða maðr, dóttur 

hans, ef hún er vaxin, þar næst bryta eðr hinum 

bezta manni er í bæ er staddr. En ef hjú eru 

öll af bæ gengin, þá skal ganga í setuhús bónda, 

ef þat er opit, ok setja niðr í öndvegi svá at eigi 

falli, en ef hann má eigi inn komast, þá skal boð 

binda yfir miðjar dyr, svá at hverr megi sjá sem 

inn gengr. En sá bóndi á at ganga til þeirra 

manna, er boð báru honum, ok spyrja þá, hvat 

boð segir, ok bera síðan til næsta granna á boð- 

leið. — Höraðsmenn skulu reiða náttstaði at boði. 

Þangat skal boð bera fyrstan dag sem rétt er, ok 

eigi seinna upp skera en boð megi vel náttstað 

ná, ok svá annan ok hinn þriðja. (R. B. H. K. 

Sá maðf sem boð fellir svari sekt fyri alla þá sem 

á þeirri boðslóð kom eigi boð til forfallalaust. Nú 

1) Aðrar bæta við: í hreppa. 
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skal sá sem fyri sitr vita hvern tíma dags boð 
kemr til hans með vitnum ef til eru. En ef eigi 
eru vitni til, þá skal sá synja með lýrittareiði er 
Þangat bar. Nú kallast maðr borit hafa boð til 
Sranna síns, en hinn kveðr nei við, er fyri sitr, 

þá skal sá er þangat bar sanna með lýrittareiði, 
at hann bar boð eigi seinna en hann átti at lög- 
um at bera, þá skal sá gjalda boðfall er fyri sitr, 
eyri konungi. (R. B. E. K. Ef maðr fellir boð 

þat, er stefnt er þing at heyra konungsbrjef, 
eðr manndrápsþing, eðr manntalsþing-til jafnað- 

ar á várit, eðr hreppstjórnarþing á haust, sekr 2 

aurum við konung fyri hvert. Nú er þegar boð- 

fall, er eigi sækir boð náttstaði. Ok þat annat, ef 

€igi verðr borit. — þat hit þriðja, ef maðr fær í 
hendr ómaga eðr yngra manni en 15 vetra!). Ef 
maðr flytur hús sín af fornum tóptum ok á þær 

tóptir sínar, er honum hagar betr innan garðs, þá 

Skal til þeirra húsa boð bera ok fátæka menn flytja. 

En ef hann fyr setr niðr, ábyrgist sjálfr at öllu. 

Engi skal boð bera á hönd öðrum síðan sólu er sett um 

Sumar, en degi um vetr, ok svá fátæka menn hit sama. 

AN. Um eyði-jörð. 

Hvervetna þar sem maðr slær eðr sær eyði-jörð 

Sína, ok eru hús á, þau sem menn mega í vera, 
Þá skal hann halda upp boðburð öllum. Nú vill 
sá eigi boð bera eðr fátæka menn flytja, er eyði- 

jörð á, þá {lyti sá sem næstr býr eyði- jörðunni, 

þangat sem menn eru fyri, ok hafi at heimilu lóð 
1) Aðrar: 16 vetra. 
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hálfa nema hinn komi öðru kaupi við. En ef fleiri 

menn búa á einni jörðu, þá skulu þeir skipta at 

jafnaði sín í milli eptir bænda ráti, bæti boðburð 

ok förumannafærslu, eptir því sem hverr hefr af 

jörðu, en eigi eptir fjármagni. En á nýlendum 

öllum innan hrepps! beiði sá bændr boðgreitslu á 

þingi, er jörð á, eðr. umboðsmaðr hans. 

12. Um hreppstjóraþing ok manneldi. 

Nú skulu. bændr allir til þings fara, þegar boð 

kemr til húss, nema einvirkjar einir, þeir skulu 

fjögur þing skyldir at sækja: þat þing sem kon- 

ungsbréf skal upp lesa, ok manndrápsþing, ok 

manntalsþing til jafnaðar, ok þat þing, er hrepp- 

stjórn heyrir til. En öll önnur þing skula ein= 

virkjar heima sitja ef þeir vilja. Sá er einvirki, 

er honum fylgir yngri maðr til verks en 16 vetra, 

hvárt sem hann er son hans eðr annars manns. 

Ekkja ok ófærr bóndi skulu því at eins til þings 

fara ef þau vilja, en allir bændr aðrir skulu fa1a 

til þings þegar boð kemr til bæjar, ella gjalda 

þingvíti eptir lögum, eyri konungi. Nú ef boð 

kemr svá síðarla til bónda, ok er svá löng leið til 

þings at bóndi má eigi til þings koma á miðjum 

degi, ok hefr hann til þess löglig vitni, þá má 

hann heima sitja at ósekju. En ef fleiri menn 

verða fyri einni sök en einn um þingvíti, þá má 

boð stefna þeim þing, er áðr eru á lagtir fyri vátt- 

um. Rétt er at bóndi bjóti um öðrum manni, þá 

er tíundarskiptisfundur skal vera, at hann man 

1) Aðrar: þiugs. 
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Begna slíku sem menn verða þar ásáttir, ef honum 
er óhent at fara. Ok skal hann segja á hversu 

mörg hundruð þangat er at skipta manneldi. Ef 
menn vilja láta vista eðr fæða fátæka menn, ok 

svá fyri hversu marga menn þar skal matgjöf gefa, 

ok hversu mikil þar er tíund. Skylt er ekkju ok 

ófærum bónda at segja umboðsmanni sínum hversu 

mikil tíund ok matgjöf þar er, þá er tíundarskipt- 

isfundr skal vera. (R. B. H. K. Svá skulu hrepp- 

stjórnarmenn skipta manneldi, at þar verði jafnmikil 

gisting þeirra manna, er þar eru hreppsmenn, nátt 

á hverjum 10 hundruðum, þar til at er hundrað 

hundraða. En síðan nátt á hverjum 20 hundruð- 

um, þar til sem eru 2 hundruð hundraða. En þó 

at fð sð meira, þá eykst þat ekki til manneldis, 

nema hreppstjórnarmönnum sýnist annat sannara). 

Þá menn skal svá ala, er þar era hreppsmenn, ok 

engan eiga frænda þann er forlagseyri hafi til at 

færa þá fram, svá at menn viti, ella færi til frænda. 

(R. B. H. K. Búlausir menn, ef peninga eiga, svari 

manneldi ok öllum hreppsnauðsynjum at jafnaði 

eptir því sem hreppstjórnarmenn gjöra ráð fyri. 

13. Umm ósið klæðaburðar hér á landi. 

þat er öllum mönnum kunnugt um þann mikla 

ósið, er menn hafa hör meir í óvenju dregit í þessu 

landi en engu öðru svá fátæku, um skrúðklæða 

búnað, svá sem margir hafa raun af með stórum 

fjárskuldum, ok missa margir menn þar fyri marga 

aðra þarflíga hluti, en hinn fátæki þarfnast sinnar 

hjálpar, ok fyri þat liggr margr til dauðs úti fros- 
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inn. því gjörum vér öllum mönnum kunnugt, at 

hverr sá maður, sem hann á tuttugu hundruð fjár 

ok eigi minna, hvárt sem hann er kvángaðr eðr 

eigi, má bera eina treyju með kaprúni af skrúði. 

En sá sem á 40 hundraða má þar með bera einn 

skrúðkyrtil. Sá sem á 80 hundraða má bera þar 

með úlpu eðr kápu tvídregna, fyri utan gráskinn. 

En sá sem á 100 hundraða, hann má at frjálsu 

bera þessi klæði öll. Lærtir menn mega bera þau 

klæði, sem þeir vilja, ok þeir handgengnir menn 

sem sér eigu skyldarvápn. Svá ok þeim mönnum, 

sem utan hafa farit, er lofat at bera þau klæði, er 

þeir flytja sjálfir út meðan þau vinnast, þó at þeir 

eigi minna fð en fyr skilr. En eigi skulu þeir kaupa 

hér á landi sér til burðar framar en fyr segir. Nú 

ef nokkurr ber skrúðklæði sá er minna fð á, eðr öðr- 

uvís til kominn en hör váttar, þá er sá seékr 2 aurum 

fyri hvert við konung, ok klæðin upptæk konungs um- 

botsmanni; utan honum sö gefin, nema konur beri. 

 Mörhefr fimmta hlut lögbók= 

ar, sem er landabrigði. 

1. Mvernig maðr skal brigða jörð, 
sem fjárhaldsmaðr hefr selt. 

Hvar sem ungum manni tæmist land í erfð, eðr 

at gjöf, eðr í vígsbætr, eðr réttarfar, þeim er eigi 

á sjálfr varðveizlu fjár síns, ok selr fjárhaldsmaðr 

3) Seinustu klausuna ',ok klæðin upptæk .... beri“ vantar 

í margar bækr. 
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hans í burtu, þá á hann brigð til þess lands, hvárt 

sem er eitt eðr fleiri. Hann skal brigðt hafa inn- 

an 10 vetra síðan hann tók við, fjárvarðveizlu sinni, 

ok er hann innan lands, ella á hann þess máls 

aldri uppreist, nema nauðsyn banni. Nú þó at 

hann eigi fleiri lönd at brigða, þá skal hann brigðt 

hafa öll innan 10 vetra, síðan hann er úr ómegð. Ok 
Svá ef hann hefr utanlands verit, þá skal hann svá 
brigðt hafa, ef hann kemr út fulltíða. Ef maðr 

vill jörð brigða, þá skal hann fára um haustit til 

bæjar þess, er sá býr á, sem jörð kallast eiga, ok 

Segja honum við vátta, at hann vill þá jörð brigða. 

Þetta skal hann hafa gjört fyri jólanátt, hvar sem 

hann finnr hann. Hann skal stefna honum til jarð=. 

ar þeirrar, er hann vill brigða, fimmta dag. viku, 

þann er 8 vikur eru af sumri, ok flyti þar vitni 

sín at þetta er hans jörð, ok hann seldi eigi né 

galt, ok eigi gaf hann, ok engi sá, er hann bauð 
um. — Ok.ef honum fullnast þessi vitni, þá skulu 

dómendr dæma honum jörð sína, en hinum aura 

sína af þeim er honum“ seldi. —(R. B. H. K. 

Ef Þþórsdag þann, er þrjár vikur eru af sumri 
ber á helgan dag, þá komi öll gögn fram um jarða- 

brigði hinn næsta virkan dag eptir). Nú hefr jörð 

meir at sölum farit, þá eigi hverr við sinn heim- 

ildarmann, eðr hans erfingja, ef hann er dauðr, ok 

hafi þeir fð eptir hann tekit, „en við fjárvarðveizlu- 
Mann, ef hann er utanlands, þar til er fjárvarð- 

Veizlumaðr hins unga manns var, nema hann fái 
vitni til þess, at hann seldi jörð þá fyri skulda sakir 

þeirra, sem áðr váru á fénu, ok eigi mátti hann 
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þær með öðru gjalda, eðr til bjargar þeim ómög- 

um, er á fönu váru, ok ekki var annat til fyri þá 

at leggja, ok hann seldi sem dýrst mátti hann, ok 

fyrst seldi hann leiguból, eör þat, er ómaginn átti 

í annara mannajörðum. Ok ef hann fær þessi vitni, 

standi jörð sem komin er. En ef honum fallast 

þessi vitni, þá eignist hinn ungi maðr jörðina jafn- 

góða at næstum fardögum. En ef hús eru betri 

en þá er jörð var seld, þá bæti hann fyri þat, 

en ef verri eru, þá bæti sá honum þat er hús- 

um hefr spillt. „ Nú kemr sá eigi til, er stefnt 

var, þá skal sækjandi bera láta stefnuvætti sín, 

síðan eignarvitni sín, þá skulu dómendr dæma hon- 

um jörð, en hinn snúist á sinn sala eptir slíkum 

aurum sem hann gaf fyri jörð. Nú fallast honum 

þessi brigð fyri einhverjar nauðsynja sakir eðr van- 

'kunnindi, ok meti þat 6 skynsamir menn, þá brigði 

þeirri jörðu, sem nú var mælt, þó at síðar sð. 

2. Um jarðarsölu áttræðs manns. 

Eigi á maðr að selja land undan erfingjum sín- 

um, þá er hann er 80 vetra gamall eðr eldri, nema 

fyri fulla þörf sína?. Ok svá ef hann liggr í 

banasótt, nema fulltíða erfingjar lofi. En ef hann 

selr, þá má erfingi brigða, ef hann vill. Hann skal 

svá brigð hefja, uk svá at allri sókn fara sem fyr 

skilr, fyri utan þat, at sá er þessari jörð brigðir, 

skal greiða fulla aura fyri þá jörð af sínu fð at 

næstum fardögum. Nú vill hina eigi við aurum 

taka, þá sýni hann aura, hvárt sem þat er búfð 

1) Aðrar bæta við: ok þó með skynsamra manna ráði. 



Landabrigðabálkr. 105 

er annat fð, ok hafi at láni þar til er hinn heimt- 

ir ok ábyrgist at öllu. Rött er honum at byggja 
öðrum þetta fð, ok er hann þó fyri skuldu sem áðr. 

3. Um eignarskipti á jörðum. 

Ef menn vilja jörðum skipta sín í millum eign- 
arskipti, og verða þeir allir á eitt sáttir, skipti sem 

Þeir vilja ok leggi hluti á, ok hafi þat hverr er 

hlýtr, ok lýsi á þingi síðan, hvat hverr þeirra hefr 

hlotið, ok ef þeir játa því allir, þá má þat skipti 

engi maðr rjúfa. Nú vilja menn jörðum sínum 

skipta, ok hafa við héraðsmenn, þá skal sá er skipta 

vill, stefna þeim öllum til jarðar, er at móti eigu, 

svá löngu fyri, at um leið megi sýsla, at snjólaus- 

um jörðum ok ósánum ok óbreiddum völlum. Sá 

skal ráða, er stærstum vill skipta, ef engan skað= 

ar Í, — Meðr skapti eðr taugu á jörðum at skipta 

innan garðs, en sjónhendingum utan garðs. Mark- 

steina skal þar niðr setja ok grafa sem þeir verða 

ásáttir, ok leggja hjá 3 steina, ok eru þeir kall- 

aðir lýrittar. Svá skulu höraðsmenn jörðum skipta 

með þeim mönnum öllum, er þar eigu hlut í, at 

vel megi hverr sínsnjúta, ok engi þeirra þurfi kvik 

fé sitt heiman yfir annars land at reka. Eigi skal 

húsum í móti jörðu skipta. Nú er þar sumt land 

betra en sumt, þá skal því skipta mun óvíðari, svá 

jafngóð sðu bæði. Vatn skal ok falla til allra bæja 
ok allr saman skal fara hvers þeirra hlutr. Ok ef 

Þat er engum þeirra til skaða, þá hafi þat hverr, 
sem næst er því landi, er áðr á hann. Um þver- 

an dal skal í sundr skipta, ef það er dalland, nema 
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þar falli á sú, at eigi gangi kvikfé yfir, ok sé þeim 

jafnhægt til, þá er rétt at skipta endilöngum daln- 

um. Húsum skal ok skipta at jafnaði. þeir eiga 

at þverkyfra hús í sundr, en eigi at endilöngum 

skipta. Nú verðr hús manns þar á annars jörðu, 
ok skal þat hús þar vera meðan sá vill, er hús á, 

ok skal hann úr sínu landi allt til færa um at bæta. 

En ef hann vill úr stað færa húsit, eðr auka þat, 

þá skal hann: á sína jörð færa, Menn eiga at brjóta 

jörð, ef þeir vilja til taðna sör eðr akra, þó at 

fleiri eigi saman, ok eiga þeir jafngóðri jörðu at 

auka sína töðu, ef þeir vilja, er síðarauka. þess er ok 

kostr, þar sem sem túnvelli er skipt, at muna út 

garði, og kveðja 6 skynsama menn til at meta, ef 

þeir verða eigi ásáttir, ella nær þeir auka jöfnu. 

Nú vilja sumir auka, en sumir eigi, þá skulu þeir 

gjalda honum slíka jörð, sem til þeirra kemr ept= 

ir 6 manna máti, ef mismunr er. 

4. Um búfjár ítölu í haga. 

þar er menn sjá eigi lögskipti á landi, þá skulu 

þeir skipta húsum, töðum ók akrlöndum, engjum, 

skógum, veiðum ok rekum. En kvikfð skulu þeir 

telja í haga, svá at þeir hyggi eigi nýtra, þó at 

færra st, ok sö þó skipat til fulls. þar skulu 

menn ítölu búfjár hafa í haga, er skynsömuni mönn- 

um lítast þær fleiri nætr, er fé gengr í annars landi. 

Þar skal telja þrevett naut við kú, 2 tvævetr naut 

við kú, en 3 vetrgömul við kú. Eigi skal kálfa 

telja. - Hross þrevett við kú, ok svá þó at eldri 

st, 2 hross tvævetr ok yngri víð kú; eigi skal fyl 
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telja?, geitr 5 við kú, gamlir sauðir 10 við kú, 
lömb 20 við kú. Eigi skal svín í land telja nö 

hafa. Nú þó at menn vill húsum einum skiptá 

eör töðuvöllum, engi, teygum eðr heyjum, rekum 
eðr veiðum, þá skal hann æ þeim heimstefna áðr, er til 

móts eigu við hann, svá at um lið megi sýsla. 

Skulu menn jafnan til skiptis koma eðr virðingar 

fyri miðjan dag, ella sekist sá 2 aurum við konung, 

er eigi fer lögliga til kvaddr, nema nauðsyn banni. 

5. Um þann er eigi vill landi skipta 
láta 

Nú ef einhverr maðr eðr fleiri vilja eigi til skiptis 
koma sá er stefnt var, þá skal þó skipta sem nú 

var talt.  Vitni skal sá sá bera láta, er sækir, at 

hann hefr honum þangat stefnt til jarðarskiptis 

við sik. — Hluti skal þá í skaut bera, jafnmarga 

sem þeir eiga í jörðu til. „ Sjá skulu skilríkir menn 

mark hluta þeirra áðr, ok vita hvat hverr þeirra 

hlýtr í húsum eðr jörðu. Aðrir menn skulu hluti 

þeirra bera, er eigi vilja sjálfir bera. Á þing skulu 

þeir þá fara, ok lýsa þar eignarskipti sínu, þá hafa 

þeir at lögum skipt eignum sínum. Ok ef sá maðr 
er eigi innan lands, er jörð á með þeim, þá skal 
stefna umboðsmanni hans til, eðr erfingja, ef hann 
€r eigi til, ok skipta svá sem eigandi sð sjálfr hjá. 
Nú vill umboðsmaðr eðr erfingi eigi til skiptis koma, 
þá skal stefna honum til höfuðbóls með tveim vátt- 

um, ok njóti þar vátta sinna, at hann stefndi hon- 

") Aðrar hafa: Hross þrevett við kýr tvær eðr eldri, tvæ- 

Veit við eina kú, eðr yngra. 
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um til jaréarskiptis. Sá skal skipti ráða, er stærst- 

um vill skipta, ef engum skaðar. Skipti sundr 

heilum bæjum eðr hálfum, nema þeim þyki annat 

sannara. — Nú skulu valinkunnir menn skipta ok 

hluta á þingi, síðan merki hinn sjálfr sinn hlut. 

En valinkunnir menn kasti hlut þrjóts ómerktum í 

skaut, ok lýsi þar þegar, hvat hverr hlýtr. þat 

skipti skal haldast um aldr ok æfi síðan. 

6. Um lagakaup á jörðu. 

Ef maðr vill selja land sitt við verði, þá skulu 

þeir kveða á um merki með sör um land ok skóga, 

engjar ok reka, veiðar ok afröttu, ok allra gæða 

skulu þeir geta þeirra, er því landi eiga at fylgja, 

þó at þat eigi í önnur lönd, eðr aðrir menn eigi 

þangat ítök. Síðan skulu þeir í hendr takast, ok 

kaupa fyri váttum tveim eðr fleirum. Hann skal 

handsala honum þat land með ummerkjum þeim 

öllum, er landinu eigu at fylgja. Hann skal heimila 

honum fö þat allt, er þar finnst í jörðu eðr á, nema 

eigandi verði til. En ef land er eigi við vátta 

keypt ok handsalat, þá er sem ókeypt sö. En ann- 

arhvárr þeirra skal ript hafa innan tólf mánaða, 

ella sé fast kaup þeirra, ok sekr 6 aurum við kon- 

ung hvárr þeirra, fyri þat er þeir keyptu vátta- 

laust. Skyldr er sá maðr, er honum seldi land, at 

ganga á merki innan 12 mánaða, ok stefna þeim 

til öllum áðr, er til móts eigu við hann. þar er 

eigi skylt at ganga á merki, sem firðir deila, eðr 

ár þær, er netnæmir fiskar ganga í. En ef þar 

liggja eyjar fyri, þá skal kveða á þær. Nú ef maðr 
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á við annan mann eyjar þær, er mörk eru í, þá skal 

þau sýna sem á meginlandi. Eigi er skylt at ganga 
á merki, þar er fjöll eru, þau er vatnsföll deilast 
milli hörata, ok eigi er skylt at ganga úr búfjár- 

högum á fjöll upp, kveða skal þar á merki. Nú 

Prófast svá, at hann átti minna en hann seldi, bæti 

fyri þat eptir 6 skynsamra manna virðingu, ok 
haldist þó kaup þeirra. 

4. Um landsnytjar til fardaga. 

Ef maðr selr land sitt fyri fardaga, eðr á mitj- 

um misserum, þá á hann allar landsnytjar sem áðr 

Íraman til fardaga, nema frá sö skilt í kaupi þeirra, 

en reka til miðs dags frjádaginn í fardögum, allt þat 

er þar tilrekr á, okfð þat allt, er finnst þar í jörðu 

ok á. En svá skal hann skóg höggva sem leigu- 

maðr. Hann skal ábyrgjast land við eldi ok skrið- 

um, vötnum ok öllum spjöllum til fardaga. En ef 

aðrir menn skeðja þar jörðu, etr gjöra þar önnur 

spjöll á landi, þá á sá sókn á því, er seldi, en 

hinn, ef hann vill eigi. 

8. Um lögmála á landi, 

Svá er mælt þar er maðr selr öðrum manni land 
Sitt, ok vill hann leggja á lögmála, þá skulu þeir 

handsalast við þann mála, sem þeir verða ásáttir. 

Þat er lögmáli á landi, at hann skal eiga kost á at 

kaupa landit fyrstr at jöfnu verði, sem annarr býðr 

til, þá er landit er falt. — Vera má ok sá máli á 
landi, at þeir kveði sjálfir á með sör, hversu dýrt 
vera skal landit, þá er falt verðr. þeim mála skal 



110 Landabrigðabálkr. 

hann lýsa fyri 6 grönnum sínum, ok hit næsta sum- 

ar eptir á alþingi, svá at lögmaér heyri á. Hann 

skal lýsa þeim mála sinn á hverjum 10 vetrum á 

höraðsþingum á meðan hinn lifir. En ef sá er 

dauðr sem málinn er við, þá skal lýsa hit þriðja 

hvert ár á höraðsþingi. En ef eigi er sválýst, þá 

er af málinn eðr veð. En ef sá deyr, er mál- 

ann átti, þá skulu erfingjar hans skipta þeim mála 

með sér, ok lýsa á höraðsþingi hit þriðia hvert ár. 

9. „Umm lögveð í landi. 

Ef maðr vill leggja lögveð í land manns, hvárt 

sem þat er fyri landsverð eðr aðra aura, þá skulu 

þeir handsalast þat við. En þat er lögveð í landi 

manns, at hann skal taka jafnmarga aura sem 6 

skynsamir menn virða, at hann sö vel haldinn af. 

En þat skulu þeir gjöra fimmta dag viku, þann er 

4 vikur eru af sumri. Hit sama vár, er hann missir 

fjár síns, þá eignast hann svá mikit fð í landi sem 

þeir dæma honum. Svá skal maðr lýsa veði sem 

mála. Rétt er at selja eðr gefa landsmála eðr veð, 

ok svá annara gripa, ef sá er innan höraðs!, er 

við tekr, ok skal hann segja með váttum þeim er 

land á hit fyrsta ár?, at hann skal bjóða honum 

þann mála3, ok skal hann lýsa á þingi á hverjum 

3 vetrum.; En ef hann gjörir eigi svá, þá er hann 

af þeim mála eðr veði, hvárt sem þat er land eðr 

annarr gripr. 

1) Aðrar: fjórðungs. 3?) Aðrar: vár. % Aðrar hafa þessa 

klausu þannig: „þeim er land á, at hann skal bjóða honum 

þann mála fyrstum“. 

s 
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10. Um sölu veðs ok mála á landi. 

Ef maðr vill selja málaland sitt, þá skal hann 

fara til fundar við þann, er málann á, eðr umboðs- 

mann hans, hvárt sem hann er í ómegð, eðr er 

hann úrlandi farinn, 7 náttum fyri sumar, ok segja 

honum at landið er falt. Hann skal stefna honum 

heim með váttum sumarðag hinn fyrsta, ok segja 

honum, at hann mun þá þar koma, ok bjóða hon- 

um landsmála, ok hafa þá þann með sör, er kaupa 

vill! Nú er hann eigi heima, þá er honum ér heim 

stefnt, sumardaginn fyrsta, at nauðsynjalausu, ok 

hafi hann engan mann fengit til kjörs fyri sik þann 

er handsöl sð við eigandi, þá verðr sá sekr 6 aur- 

um við konung, er landit var boðit, en landit mála- 

laust. Utan því at eins, at hinn kaupi ódýrra en 

honum var boðit, eðr gjörðu þeir til þess at vilja 

koma mála hans af landinu, en kaupa engu, þá 

er hverr þeirra sekur 6 aurum við konung, ok fastr 

máli sem áðr (R. B. E. K. Sektalaust er manni at 

kjósa undan sör málaland sitt). 

El. Ef maðr selr þat land, sem annar 
á mála eðr veð Í. 

Ef maðr selr málaland annars manns, eðr þat 

aunarr á veð í, þá skal sá, er málann á eðr veð, 

þessi lönd brigða innan næstu 12 mánaða, nema 
forföll banni, ella á hann þess máls aldri uppreist. 

Nú á maðr fð at manni en sá er gjalda á hand- 

salar honum land sitt ok heimilar fyri hverjum 

manni. Ok ef þat fé gelzt eigi at gjalddaga, þá 

verðr hans land svá mikit sem hann átti fé at 

að 
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honum, ok þarf þeim máldaga eigi at lýsa. Nú 

selr hann í burt landit, en hinn missir fjár síns 

at gjalddögum, þá gangi hann at frjálsu til lands síns. 

12. Um prófentu. 

Ef maór gefr land með str til féstrs eðr þeim 

manni öðrum, er hann vill fram færa, ok skilr svá 

fyri, at ómagaeyrir skal í því landi liggja með- 

an hann þarf framfærslu, ok verðr framfærslan eigi 

efnd, eðr svá illa, at skynsömum mönnum virðist 

eigi við vært, þá skal sá, er til ómaga framfærslu stendr, 

brigða landit, þegar hann veit þat, ok hann má 

fyri nauðsynja sakir, ok brigði sem fyr segir. En 

sá er sekr 6 aurum við konung, er ómagann skyldi 

fram hafa fært. 

Her hefrlandsleiguhbálk, hinn 
6. hlut lög bókar Íslendinga. 

1. Umlögliga byggiug ok ábúð jarða, 

Ef maðr vill annars jörð leigja undir bú sitt, þá 

skal hann þá jörð taka með handsölum, ok 2 

„skilríkum vitnum eðr fleirum, þá skal hann þá jörð 

hafa heimila hina næstu 12 mánuði at búa á, ok 

inna hinum leigu slíka sem þeir verða á sáttir. 

Nú er leiga eindögut, ok kemr eigi fram í eindaga, 

þá óheimilar hann str þá jörð. Nú reiðir hann 

suma leigu, en suma eigi, þá skal sækja út með 

váttum ok fimmtarstefnum þat er eptir stendr, ok 

svá þó at til allra þurfi at sækja.  Leiguliði skal 
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á jörðu búa til fardaga at öðru vári, nema þeir 
hafi lengri máldaga á gjörvan. Af þeirrisjörðu 

má hann eigi öðrum selja á leigu til heimildar, nema 

hann skilt þat, þá er hann tók jörð. „ En ef hann 
selr, þá er honum jörð óheimil, ok svá hinum er 
tekr, ok gjaldi landsdrottni landnám fullt hvarre 

tveggi þeirra, ok heimili sör svá jörð sá er af lands: 
Árottni tók. Af skal hinn fara er af leiguliða tók. 

En allt þat, er hinn missir síns í, þá skal hinn 
bæta honum, er hann leigði jörð at, okhálfa mörk 

at handsalasliti. Ok svá skal hverr bæta, sá er 

öðrum selr óheimilt, nema hann hafi aðra jörð jafn= 

góta at fá honum. 

2. Um bygging á konungs jörðum. 

Ef umboðsmatr konungs byggir jartir hans í hör- 

aði, at réttum jarðarmála, þá skal þat haldast eptir 

þeirri ábúð ok landskyld, sem leiguliði fær vitni til, 

því at svá á konungs jarðir at byggja sem um aðrar 

skilr at lögum; þó at umboðsmanna skipti verði, þá 

skal hverr sinn leigumála hafa. Ef maðr tekr mútu 

til konungs jarðir at byggja eðr annara manna, 

gjaldi aptr þat sem bann tók í mútuna, en kon= 

ungi tvenn slík. En fyri þær jarðir, sem konungr 

á eigi, gjaldi hálft konungi en hálft landeiganda, 

ok sö skildr við umboð, ok heiti drengr at verri. 

En sá er mútuna gaf, gjaldi slíkt sem hann gaf, 

eptir því sem áðr var skilt, ok sö skildr við ábúð jarð 

arinnar. En ef maðr byggir konungs jarðir dýrra 

en vani er á, þá skal því framar telja til leiðangrs 

ok landvarnar, sem leigan er meiri á lóðinni, sem. 
8 
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annathvárt attkar fyri báðum eðr minnkar fyri báð- 

um eptir því sem áðr byggist. Ef konungs um- 

boðsmaðr lætr jarðir hans undan honum ganga. at vilja 

sínum eðr fyri vanræktar sakir. þó at konung- 

dómrinn fái þær aptr, gjaldi umboðsmaér jafnmik- 

it fð af sínu, sem hann löt undan honum ganga 

fyri vanræktar sakir, ok skaða þann, sem af því 

varð, ef hann vissi. Ef maðr segir eigi lausa jörð 

manns fyri náttina helgu, þá skal hann hafa þá 

jörð, ef landsdrottinn vill halda honum á hendr, 

þá 12 mánuði at slíkri leigu sem áðr var mælt. 

En eptir náttina helgu, þá bjóði landsdrottinn hon- 

um jörð sína, ok ef hann vill eigi hafa, þá hafi 

andsdrottinn sjálfr jörð sína ok leigu með, af þeim 

er af fer, slíka sem áðr var -skilt. Ef maðr gjörir 

kaldakol á jörðu manns, þá er þat, ef hann fer 

af henni fyri náttina helgu, svá at engi maðr er 

eptir, þá á landsdrottinn þat allt sem eptir er fé= 

mætt, nema kvikfé, ok gjaldi honum á ofan 12 

gura, ok svari fyr boðburð ok förumanna flutning, 

ef fellr. Ef sá maðr. andast, er á jörðu býr, ok 

kallar landsdrottinn, at: ólokin st landskyld, þá njóti 

arfi hins. dauða vátta sinna at landskyld er lokin, 

ok svá um alla ábúð jarðar. En ef hann hefr eigi 

vitni til, þá hafi landsdrottinn vitni til. En ef 

hvárrgi hefr vitni til, þá sveri arfi ok húsfrú hins 

dauða, at eigi standi ábúð jarðar eptir eðr land- 

skyld, svá at þau viti skil á. Ok ef þau sverja 

þetta, þá hefr landsdrottinn svá búit, ok svá skal 

fara hit sama, ef:hinn er í útlegð. 



Landsleignibálkr. 115 

3, Um ábúðar skyldu leiguliða. 

Skyldur er maðr at halda upp húsum þeim öllum er 

þá váru, er hann kom til jarðar. þat skal hann 

eigi ábyrgjast, þó at hús fyrnist. Nú er húsgjörð 
skild á hendr manni, þá skal hann gjört hafa hús- 

it, áðr en hann fer af jörðu. En ef hann hefr eigi 

Björt, gjaldi landsdrottni húsverð. áðr hann fer í 
burt, eðr láti gjöra hús sem skilt var. En ef haun 

Sjörir þan hús, sem eigi váru skild á hann, þá á 

hann þau. Hann skal bjóða landsdrottni með vátt- 

um at kaupa þaa hús. Heimilt á hann at færa 

burt húsit fyri fardaga. En ef hús stendr eptir 

fardaga, þá á sá hús, er jörð á, nema hann færi 

viðinn fyri fardaga á hólkn eðr hreisar, svá at hvárki 

sð at flytja þaðan yfir akr nð eng, þá má hann 

færa þann við burt eptir fardaga, þá hann á bezt 

tóm til. Svá er ok ef. maðr leggur við sinn í þau 

hús, er áðr. váru..þar, þá skal hann í burt taka 

Viðinn fyri fardaga, ok bæta hús sem áðr var. 

Sá eignast viðinn sem land á, ef hinn tekr eigi úr 

húsum áðr. Landsdrottinn er skyldr at fá við til 

at halda upp húsum, svá at þar sé óhætt mönn- 

um ok fð. En ef hann fær eigi við til, ábyrgist 

Skaða þann allan, sem þar gjörist af, eptir því sem 

Skynsamir menn meta. En ef hann fær við til, þá 

Skal leiguliði:ábyrgjast, þó hús falli niðr, ok hlaði 

Vegg fgöm saman eðr lengra. 

4. Nær teiguliði skal til jarðar koma. 

Leiguliði skal koma til jarðar þegar á vár.er 

hann vill at váryrkja þar. En byggðum á hann a 
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til at fara þá 6 vikur eru af sumri. Er honum 

þar þá heimill hagi ok föt sín og búsgagn inn at 

bera. þeir skulu miðlast húsrúmi við. En ef þeim 

vinnst eigi báðum húsrám, þá á hinn heimil fjár- 

hús 8 nætr, er áðr bjó þar. því at eins á sá er 

þar skal á landi búa smala sinn inni at hafa til 

laugardags at sá lofi er fyri sitr, eðr hann þurfi 

eigi allt húsrúm. En sá á síðar fyri landi at ráða 

ok húsum, er þá hefr leigt. En þegar 6 vikr eru 

af sumri, þá á hinn eigi, er þar bjó áðr, at beita 

þar eng. Hafa á hann þar hross í haga til sunnu- 

dagsins, en annan smala til þess at lMör helgina. 

Rétt er honum ok at vera þar um helgina með 

hjú sín, ok eru honum þá heimil fjárhús til inni vistar, 

ef þeim vinnast eigi báðam innihús. því at eins skal 

hann smala sinn inni hafa, ef þeim vinnst báðum 

rúm, ok fari burt á mánudaginn, nema þá sö lög- 

heilagt, ella nátt síðar með smala sinn allan ok 

önnur föng. 

5. Ef landsdrottinn eðr leiguliði 
halda í leigumála. 

Nú leigir maðr jörð af manni, ok kemr eigi til 

forfallalaust, þá er 6 vikur eru af sumri, þá skal 

landsdrottinn fara til eir senda til, ok nýta str 

landit, svá sem hinn hefði eigi leigt, ok byggja 

öðrum ef hann vill, ok heimti þó leigu alla af þeim 

er fyr leigði. Nú selr maðr jörð á leigu, ok vill 

eigi þann hafa láta er tók, þá gjöri sá hvárt er 

hann vill, er jörð leigði, at hann lögfesti jörð ok 

leggi á fimmtarstefnu, ok njóti vátta sinna, hversu 
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hann hefr jörð tekna. Ok ef honum berast þau 
Vitni at fulla, þá eiga bændr at dæma honum leigu- 

jörð sína, eptir því sem vitni báru honum. Hinn 
kost á hann annan at heimta af landsdrottni land- 

skyld, slíka sem hann skildi af honum. Vill hann 

€igi gjalda, sæki sem vítafð. — Sá maðr sem jörð 
leigir á grasnautn alla af jörðu þeirri, ok allt at 

vinna á henni þat, er hann vill ok þarf úl húsa- 

umbóta, eðr garða at búa um andvirki sitt, þar er 

hvárki spilli akri nð eng. (R. B. F. K. Svá skal 

leiguliði hjón hafa at hann fái unnit engjar allar 

ella bæti landsdeottni skaða þann allan, sem menn 

meta at land spillist af því, utan þeir skilt öðruvís). 

G. Ef landsdrottinn byggir tveimr, 

Ef maðr selr eina jörð tveimr mönnum at leigja, 

þá skal sá hafa er fyr tók, ok svá skal hvervetna 
þar sem maðr selr 2 mónnum hit sama, at sá skal 

hafa, er fyr kaupir ete leigir. í Halda skal hann skila- 

dómi fyri kaupi sínu ok njóta vátta sinna, at hann 

tók fyrri. Aðra jörð skal landsdrottinn hinum fá, 

ef hann hefr til. En ef hann hefr eigi jörð til, 

þá skal tandsdrottinn gjalda honum fé jafnmikit 

sem hann skildi sér af honum í landskuld, ok sðu 

síðan sáttir. En þetta skulu þeir reynt hafa inn- 

an hálfs mánaðar síðan jörð var tveimr byggð. 

7. Hvat leigulandi skal fylgja. 

Ef menn beita engjar leiglendings etr haga, þá 

á hann sök á því, en landeisandi, ef hann vill eigi 

sækja, ok svá ef jörðu er skatt, þá skal honum 
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þat allt bæta skaðabótum ok landnámi sem 6 grann- 

ar þeirra meta. Ef fiskveiði, eðr fuglaveiði, eðr 

eggver fylgir leigulandi, þá á leiguliði þat allt, nema 

frá sö skilt í kaupi þeirra. Ok svá ef þar rekr 

fugla eðr fiska, sela eðr háskertinga ok: hnísur. 

EI við rekr á leigulands fjöru, þá á leiguliði at draga 

við úr flæðarmáli, ok marka þess marki, er fjöru á, 

ok festa sem hann eigi sjálfr. Hann skal eiga þar 
álnar kefli ok:smærri. Heimilt á hann at flytja 

þar farma á fjöru hins. Nú rekr hval á fjöru þar, 

þá skal hann festa hval sem hann eigi, ok hafa 

af 6: vættir, hálft hvárt, spik ok rengi, ef hvair er 

tvítugr eðr lengri Í; þó er hann skyldr at festa hval, 

þó at skemmri sö. En ef hann bergr ver hval eðr 

viði en nú er mælt, þá er hann sekr 6 aurum við 

landsdrottinn, ok ábyrgist skaða þann allan, sem 

eigandi fær af hans vanrækt. Leiguliði á þær veið- 

ar allar at hafa, sem því landi fylgja, utan egg- 

vers fugla, þá skal engi maðr veiða. Nú verpa 

þar elptr fyri fardaga, þá eignast sá þat, er til 

jarðar kemr þá, en hinn þvílíkt sem var hit fyrra 

várit, egg ok unga.  Leiguliti á at grafa torf ok 

skera í landinu sem hann þarf til eldiviðar, þar nær 

sem áðr hefr skorit verit, ok fella saman torfgrafir. 

En við skal: hann höggva, ef áðr hefr viði elt verit. 

Hvárttveggja, ef áðr hefr svá verit, nema þeir hafi 

annan veg skilt. Í skógi skal kann höggva slóða- 

hrís ok girði, ok Iðdengingarkol str, ok neyta þess 

alls svá hægliga sem hann ætti sjálfr þann skóg. 

Hann á ok at bæta bús búhluti sína úr skógi, eðr 

1) Aðrar bæta við: eins kyns. 
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af rekaviði. En ef hann gjörir nýja, þá á lands- 

drottinn þat. Nú á hann eldibranda þar eptir, þá 

er hann fer af jörðu, þá skal landsdrottinn, eðr sá 
Sem til jarðar kemr, hafa þá eldibranda ok inna 

hinum fyri starf sitt eptir 6 manna dómi, ella flyti 
hinn. burt eðr lógi at ósekju. 

S. Nær leiguliði skal tiljarðar kom= 
inn vera. 

Fimmti dagr viku, er 6 vikur eru af sumri, er 
hinn fyrsti fardagr, frjádagr, laugardagr ok sunnu= 

dagr.  Maðr má færa heimili sitt árla finmtudag- 

inn ok þess í milli, svá at hverr sá maér, er sör 

hefr jörð tekit, ok tveggja missera vist tekit, sð kom- 

in til jarðar ok þess heimilis, sem hann skal hafa 

sunnudaginn at aptni forfallalanst.. En: hann er af 

vist sinni árla mánudaginn.  Svá skulu menn koma 

til jarðar sinnar sem fyr segir. (R.B.E. K. Leigu- 

liði er. skyldr at færa alla mykju á völl undan 

fénaði sínum áðr hann fer af jörðu ella tvígildi 

fyri þat sem ófært er, þá er hann fer af jörðu 

bann kostnað, sem hinn þarf til: burtfærslunnar, 

€r til jarðar fer). 

9. Um þá hluti, sem leiguliði eptir 

skilr. 

Ef maðr fer af jörðu, ok á hann þar ker inni, 
þá skal hann þat út hafa fært ok allt búsgagn sitt 

hit síðasta laugardaginn í farðögum, nema hinn 

lofi.  Rött er manni at brjóta hús til þess at færa 
ker sitt út, ef hann bætir húsit aptr jafnvel „sem 
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áðr var, ella færi út í stöfum. Nú brýtr maér 

setstokka úr húsi eða bríkr þær sem greiping 

nemr eðr naglfast er undir bjálka, eðr bita, þá skal 

hann þat aptr færa. En þat sem húsbróti nemr, 

bæti mörk hálfa konungi en hálfa þeim er hús á, 

ok gjöri hús jafngott sem áðr var. Nú skal hann 

af jörðu flytja allt þat sem hann á með röttu. Korn 

sitt ok hey ok slíkt sem fyr sagði, þá skal hann 

hafa burt flutt, er 6 vikur eru af sumri, utan hey 

ok korn má standa meðan hinum er eigi mein at, 

ok færi síðan úr hlöðum eðr stakkgörðum ok búi 

þar um á jörðu hins, at hvárki spilli akri nð eng. 

Nú vill hann eigi burt flytja, þá er hinum er mein 

at, þá ábyrgist hann sjálfr hey sitt. eðr korn,“ þó 

at hinn kasti út. En annat þat sem eptir er fö- 

mætt, þá 6 vikur eru af sumri, utan kvikfð, þá eign- 

ist sá sem jörð á undir, utan hinn hafi fært í fjöru 

eðr á holt utan garðs, þar er hvárki sð at flytja 

þaðan yfir akr eðr eng. Ok hafi þaðan burt 4utt 

fyrir næstu vetrnætr. (R. B.E.K. Um kaldakol fyri 

fardaga forfallalaust, þat sem fðmætt er eptir, ut- 

an kvikfé, þá eignast sá er jörð á).  Svá skal sá 

maðr alla hluti af jörðu færa, ok svá með öllu fara, 

er jörð sína selr, sem fyr segir um leiguliða þann, 

er af jörðu fer. 

10. Ef maðr sitr á ótekinni jörðu. 

Hvervetna þar sem maðr sitr á jörðu  ótekinni, 

þá á landsdrottinn 16 alla. En hinn leysi allt bú 

sitt undan með landnámi við landsdrottinn. Nú vill 

hann eigi af jörtu fara, þá skal jarðeigandi stefna 

Fn 
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honum þing, ok beiða þar bændr liðs at færa hann 

af jörðu sinni. Sekr er hverr eyri við konung er 

eigi vill til fara.  Umboðsmaðr konungs er skyldr 
til at fara, ok öðlast með því hálfa mörk konungi 
til handa. 

li. Um heysölu af leigulandi. 

Leiguliði skal eigi lóga fð sínu til þess at hann 

seli hey af jörðu. En ef hann gjörir þat, þá eigi 

landsdrottinn hálft heys-verðit. En eigi er maðr 

skyldr at taka fúlgufð til. En ef hann á korn eðr 

hey falt í staða, þá er hann fer burt af jörðu, þá 

skal hann bjóða landsdrottni með váttum at kaupa 

þat, ok gjöra honum hálfsmánaðar stefnu til verð= 
lykningar slíks, sem 6 skynsamir menn meta. En 

ef hann lýkr þá eigi verðit, seli hverjum er hann 

vill, eðr hafi sjálfr, ok hagi sem fyr segir. Nú ef 

tveir menn eiga staða saman, hvárt sem þat er 

korn eér hey, þá skal hvergi í burt flytja fyr en 

skipt er. Ef maðr höggr hey manns um merki 
fram, þá sekist hann eigi á meðan hann hefr jafn= 

mikit hey þar, þat sem hann þarf til at leggja. 

En ef hann flytr allt í burt, þá sekist hann 2 aur- 

um við þann er heyit átti, ok eineiði með, at hann 

flutti eigi minna hey aptr þat er granni hans átti, 

en þat var, er hann flutti í burt. 

12. Um heykaup. 

Ef menn þurfa í byggðum hey at kaupa, þá skal 

sá er þarf fara til umboðsmanns konungs með tvá 
vátta ok beiða hann þing slefna, ok nefna til 6 
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skynsama menn at rannsaka byggðarlag til hey- 

salna svá víða sem þarf, ok þar sem hey finnst til 

afhlaups, ætli fyrst hrossum bónda traðgjöf til sum- 

ars, sauðfð ok geitum til fardaga, mjólkurkúm til 

þings. En þat sem af gengr seli sem flestra manna 

gengr Í milli í því höraði, fyrri þar hreppsmönnum en 

öðrum, þeim þó, at fullar vörðslur leggi í móti. En sá 

er eigi vill svá hey selja sem fyr skilr, þá gjaldi hálfa 

mörk, hálft konungi, en hálft þeim, er heysölu var 

synjat, ok hafi þó hey fyri engan pening, ok svá 

sö skipt at jafnaði þeirra í milli, er þurfa. En ef 

konungs umboðsmaðr vanrækir til at fara, þá gjaldi 

hann hálfa mörk þeim er hey þurfti at kaupa, En 

ef nokkurr ver oddi eðr eggju þat hey sem uppnæmt 

er at lögum, þá veri hann ógildr, hvárt sem hann 

fær sár eðr aðrar ákomur.: En ef hann deyr af, þá 

sö undir konungs miskunn. 

13. Um leiguliða skipti á húsum. 

Ef fleiri menn en einn búa í óskiptum húsum, 

þá skulu þeir elda hús að manntali, en eigi at 

jarðar áhöfn, því at hjón þurfa eldingar, en eigi 

húsin. En hversu sem þeir skipta húsum, þá eiga 

þeir allar dyr heimilar þær sem óskiptar eru. En 

ef nokkur maðr höggr eðr brýtr fleiri dýr á hús- 

um, en þá váru, er hann kom til jarðar, gjaldi 

konungi hálfa mörk, en aðra hálfa mörk þeim er 

land á, ok á ofan fyri húsaspjöll sem 6 skynsam- 

ir menn meta, Sá skal krefja húsaskiptis, er til 

jarðar fer, ok hafa við vátta 2, ok lýsi því undir 

þá, at hann krefr húsaskiptis, ok gjöri hinum fimmt 
“ 
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til skiptis, utan skipt sé áér. En ef hann vill þá 

eigi skipta, þá nefni hinn til 2 granna þeirra, ok 

skipti til hlutfalla. ok hluti síðan, ok hafi þat hver 

er hlýtr. En ef hann stendr fyri því, síðan skipt 

var, gjaldi þeim mörk, er til jarðar fer, ok hati þó 

hús sem áðr var skipt. Vill hann eigi gjalda, sæki 

sem vítafð. — En þegar skipt er húsum, þá skal 

sínum hluta húsa hverrj halda ok ráða. En. þó 

at eitt naut bindi síðan á hlut annars manns 

leyfislaust í hús inn, þá sekist sá 2 aurum við 

þann 1, er til jarðar fer: 

14. Umm taðfall, ok skipti á völlum 
ok engjum. 

Maðr skal þat taðfall hafa, er þess manns fénaðr 

gjörði, sem þar byggði, er hann hefr sör bólfestu tekit. 

Ef maðr tekr myki af annars manns bólfestu, ok 

færir á völl sinn eðr akr, þá er hann sekr 2 aur- 

um við þann þann er mykjuna átti, ok teti hon- 

um þó jafnmikinn akr eðr völl, ok jafnvel sem hinn 

taddi sör áðr, meðr þeim. töðum, sem hann flutti 

burt. Nú koma leiguliðar allir senn ? til jartar, þá 

skal sá krelja skiptis, er hafa vill, við 2 vátta eðr fleiri. 

En ef óbyggð er jörð, eðr sá eigi kominn, er jörð 

hefr tekit, þá mæli hann sör teig jafnmikinn, ok 

teti jafnvel, ok gjöri síðan hvárt er þeir vilja, hluti 
€ör hafi þann hverr sem taddan hefr. En leigu= 

liða skipti helzt meðan einhverr þeirra býr á jörðu, 

€r skipti. En ef einhverr þeirra fer burt, en annarr 

1 gs K % Mi 
) Aðrar: þann sem húsit á með „röttu. *% Aðrar: eigi 

allir senn. 
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kemr til, þá hafi sá þá teiga, ok þau hús, er til 

kemr, sem hinn hafti, er burt fór, ok njóti hverr 

sinnar ábúðar. Svá skal jörðu skipta, at allir teigar 

þyki jafngótir, eptir leigubuið. 

15. Hversu sækja skal til leiguliða 
skipta. 

Svá skal krefja skiptis, engja sem akra eðr valla. 

-Áf annars jörðu skal maðr hvárki slá nö skera eðr 

sér nýta. En ef matr slær völl manns, eng, eðr 

sker akr manns, þá skal sá sem á fara til ók lög- 

festa fyri akr eðr eng, hvárt sem korn eðr hey 

liggr á eðr eigi, ok leggr á fimmtarstefnu er heldr 

þykist þurfa. En ef þess verðr akr eðr eng, er 

lögfesti fyrri, þá skal hann beiðast apttfærslu korns 

eðr heys, at aptr komi fyri fimmt, ok leggi á land- 

nám, ok eineiði með, at hann flutti eigi minna aptr, 

korn eðr hey, en hann flutti burt. En ef hann fær- 

ir þá eigi aptr, þá krefi hinn út, ok stefni heim 

innan hálfs mánatar, ok ef þá kemr eigi heim, þá 

stefni hann honum þing, fyri rán ok lögleysu, ok 

láti bera vitni sín á þingi, hversu farit er, ok beiði 

bændr dóms ok atfarar at taka sem vítafé. Ef 

fleiri menn búa á einum bæ þá skal engi þeirra, 

fleira fé hafa * en landit má vel upp halda, ok 

skipti þeir fö ok landi at jafnaði með sör. En ef 

annarr hvárr hefr fleira fð í haga, gjaldi grasverð 

sem menn meta. 

4) Aðrar bæta við: -um sumarit. 
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46. Um landamerki. 

Ná ganga menn á landamerki, ok verða eigi ásátt- 

ir, þá skulu þeir lögfesta til þeirra ummerkja, er 

þeir segja rétt vera, er þar eiga land til móts, fyri 

utan eðr ofan. En ef þeir lógfesta eigi ínnan 

12 mánaða síðan þeir hafa á merki gengit, þá 

eiga þeir þess máls aldri uppreist. Nú lögfest- 

ir maðr yfir merki fram, þar sem rétt vartil geng- 

it, bæti hinum skata þann allan, sem hann hafti 

af því ok öfundarbót með, eptir 6 manna dómi. Ef 

maðr lógfestir haga sinn, þá skal sá maðr, er land 

á þar næst, láta reka bú sitt allt í þat horn landsins 

sem firrst er lögfestu hins. En ef fleiri menn hafa 

lögfest, þá skal hann láta reka í miðjan haga sinn 

fé sitt um aptna. Hann skal hafa rekit þat úr 

haga hins, þá sól er í austri miðju, þat sem hann 

mátti finna, þat heita hirðis rismál. Hann skal 

hafa menn til sitja at um at daga, ok ef svá er 

gjört, þá er hann sýkn saka, þó at hagi hins beitist. 

Hvergi á maðr at bæta fyri hagabeit, nema lögfest 

st, utan hann láti reka at landi eða í land hins, 

svá at hann vildi at hagi hins beitist, þá bæti fyri 

skaða, ok landnám með, þeim er gras á. vá ef 

hann varðar miðr við þar sem lögfest er en fyr 

var skilt, ok svá ef hann fær eigi þann mann til 

hirðis, er skynsömum mönnum virðist at vel megi 

Eæta, ef hann vill. 

17. Umm lögfestu. 

Ef maðr lögfestir holt eðr haga eðr veiðistaði, 
þá skal lögfesta at kirkju eðr á þingi, þar sem jörð 
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lizgr !, hann skal svá mæla. „Ek lögfesti hör í dag 

eign mína, er N. heitir, akra ok töður, engjar ok 

skóga, holt ok haga, vötn.ok veiðistaði, ok allar 

landsnytjar þær, er því landi eigu at fylgja til um- 

merkja þeirra, er aðrir menn eiga í móti mör, bæði 

at orðfullu ok lögmáli röttu; fyribýð ek höðan af 

hverjum manni í at vinna eðr sér at nytja, nema 

mitt sö lof cér leyfi til, at vitni þínu N. ok þínu 

N., ok allra þeirra er orð mín heyra“. „En sá maðr, 

sem lögfestir, skal tala svá hátt, at allir heyri þeir, 

sem hjá eru, ef þeir vilja. — En sú lögfesta skal 

standa 12 mánuði hina næstu eptir, ef eigandi lög- 

festir eðr hans lögligr umbotsmaðr. 

IS. Um landnám ok áverka á jörðu. 

Ef í er ort konungs jörðu, þá á hann áverka- 

bót svá mikla sem áverki er verðr, eptir skyn- 

samra manna virtingu, ok landnám með, jafnmikit 

áverkabót, þar til er áverki er verðr þriggja marka. 

En landnám er hálfu meira áverka, ef lögfest er. En 

þó at áverki sö meira verðr, þá skal þó. landnám 

aldri lengra fram ganga. „Ef í .er ort jörð. erki- 

byskups eða hertoga ,- þá skulu þeir taka áverka- 

bót eptir. virðingu, hvárt sem áverki er verðr meira 

eðr minna. - Ok sá skulu. allir menn áverkabót taka. 

En landnám þeirra jafnmikit áverkabót, þar til sem 

áverki er verðr 20 aura, en hálfu meira ef lögfest 

er. Ef í er ort jörð byskups eðr jarls, þá skulu 

þeir taka landnám eptir áverkabót, þartil sem áverki 

et verðr 2 marka, hálfu meira ef lögfest er. Ef 

Aðrar: eðr. þar sem.jörðin lizgr. 
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Í er ort jörð ábóta eðr abbadísar eðr umboðsmanns 
heilagrar kirkjn, þá skulu þau taka landnám eptir 
áverkabót, þar til:sem áverki er verðr 12 aura, 
hálfu meira ef lögfest er. Ef í er ort jörð barúns, 
stallara eðr merkismanns, þá skal hverr þeirra taka 
landnám eptir áverkabót, þar til er áverki er verðr 
Y aura, hálfu meira ef lögfest er, Ef í er ort jörð 
Tiddara, þá skal hann taka landnám eptir áverka- 

bót, þar til er áverki er verðr 6 aura, hálfu meira 

ef lögfest er" (Ef í er ort: jörð bónda „eðr hölds, 
eðr þeirra manna úr Noregs konungs ríki ern, ok 
staðfestast hör á landi, þá skulu þeir -taka land- 

hám, eptir áverkabót, þar til sem áverki er verðr 

hálfrar merkr, hálfu meir ef lögfest er, nema þeir 

st hærri menn at nafnbótum. En einskis manns 
landnám skal lengra fram ganga en hör er ákveðit, 

En allan áverka jarðar skulu meta 6 skynsamir 
menn. 

19. Um landnám ok skógarhögg. 

Ef fleiri menn eigu jörð saman, þá skulu allir 
eptir hinum bezta manni landnám: taka þeim er í 

jörðu á með at óskiptri jörðu, ok skipti áverka ok 
landnámi eptir jarðarmagni, slíkt hverjum sem í 
Jörðu á. „ En mær taki landnám eptir föður sín- 
um, en ekkja eptir þeim er næst átti hana. Nú ef 
Sumir leyfa íneyzlu í jörðu, en sumir eigi, þá taki 

sá hverr landnnám sitt fullt er eigi: leyfði, slíkt 
sem hann er maðr-til, en svá mikit af áverka sem 
hann á í jörðu til. En ef fleiri hafa óleyft en einn, 
þá taki allir eitt landnám,-en áverkabót eptir jafn- 

Sr 
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aði þeir sem óleyft hafa, ok svá þótt þeir allir hafi 

óleyft, ef jörðu er óskipt. En ef jörðu er eignar- 

skipti skipt, þá tekr hverr þeirra fullt landnám af 

sínum hlut eptir því sem. hann er maðrtil. Nú fer 

maðr Í skóg annars manns utan leyfis þess er á, 

ok vinnr sér þar í, þá skal sá er skóg á leiða til 

6 skynsama menn at sjá stofna, ok meta markar- 

spjöll. Ok svá þó at maðr rífi hrís á annars manns 

jörðu, þá skal sá, er sör vann í, landnámi fyri svara, 

ok bæta þó skógarspjöll sem virt er, ef eigandi 

hefr vitni til á hendr honum, en ella syni hann 

fyri með lýrittareiði. Nú höggr maðr svá tré í 

annars manns skógi, at hann hylr stofna, ok hefr 

sjálfr, eðr fær öðrum, þá verðr hann þjófr af, sem 

hann hefði stolit öðru jafnmiklu, ef trð eru svá mikils 
vert, at þjófsök nemr. Ef maðr höggr skýlihögg 

á viði manns, birkir eðr skefr svá at spjöll eru í, 

bæti skógarspjöll sem metið er, ok laudnám með. 

Ef maðr höggr upp merkibjörk, ok veit hann þat, 

bæti skaða ok fulla öfundarbót með eptir dómi, 

hverjum er mark átti í þá björk.  Hvervetna þar 

er maðr hittir áverka í skógi sínum, þá skal hann 

at ósekju í burt taka. 

20. Um skógar skipti, 

Ef tveir menn eér fleiri eiga skóg saman, eng 

eðr úthaga, þá skal engi meira í vinna at óskiptri 

jörðu en Í eign á, eðr tala rennr til, nema eldivið. 

En þar sem menn eiga skóg saman, eng eðr út= 

haga, þá skal sá er skipta vill, sækja þá til skipt- 

is, er í móti honum eigu, eptir því sem lögbók 
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Váttar í eignarskiptum, því sá skal skiptum ' ráða 

er skipta vill. í sEn engi skál: svá ráða, sat gjöra 

öðrum spillýirki  nð' fjárskaða í „skiptum. „En 

hverr sem meira: yrkir í; óskiptriscjörðu en til 
kemr eptir röttri tiltölu,. þá svari slíku fyri „við 

Þann er í móti á, sem!sá ætti, er í vánnsí óleyfi, 

ok eigi átti áðr í jörðunni, bæti!sáverka ok land- 
nám. ;Svá skal skógi skipta, at:þéimákal: rjóðr 

ætla, er meir hefr skóg hHöggvit“en lög vátta: En 

ef eigi er skógr rjöðrhöggvinn,; ok er meir: valdr, 

þá skal sá hafa því víðari skóg:er minni hefr nýtt; 

svá „at jafngóðr þyki vera hvárs þeirra hlutr, þeim 

er skipta. En ef hinn hefr svá mjög höggvit, at 

eigi má með:skógi jafna, „bæti þá með öðru fð;:svá 
at fullt st, ok þó landnám með. Ekki skal maðr 

höggva í sarnars manns skógi, nema umférðarmenn 

farargreiðabót; ok bæti hvat:sem: bilar at vögn= 

um, eðr sleða, -klifbera eðr öðrum tréreiða, ok 

keyris vönd ok:til eldneytis, ef: úti „þarf sat búa 

um nætrsákir í fama stað, utan hann nái! hvárki 

at gjöf nö kaupi, ok: gengr nauðsyn: til, þá höggvi 

meðan! þarf, ok bæti skógaárspjöll landnámslaust, ef 

sá ámálgar; er skóg á, eðr hans umboðsmaör, ok svá 

skal ok fara um rekavið, ef menn fara á skipi ok um 

nætrvist hit sama til eldingar. En ef meira höggr eðr 

hefr én fyr segir, bæti fyri spjöll ok skaða landsdrottni 

á skógi eðr viti, ok landnám með; nema hann lofi. 

21. Um skóg á annars manns jörðu. 

Ef maðr á skóg á annars manns jörðu, þá á hann 

1) Aðrar: vögum.. 
9 
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at njóta skógar þess svá sem í hans jörtu sé sjálfs 

at höggva. Eigi skal hann þar eiki hafa um nætr; 

hann skal gjöra þar kol ok hafa: burt flutt fyri 

vetrnætr hinar næstu, ok hylja grafir allar svá at eigi 

liggi búfð í — En ef hann gjörir eigi svá, bæti 

landsdrottni skaða þann allan sem af gjörist gröf- 

um þeim, er eigi váru huldar, ok landnám með. 

Ok svá skal hvervetna þar er maðr gjörir kol á 

annars manns jörðu. Ef maðr færir eigi kol af 

annars manns jörðu innan næstu 12 mánaða, síð= 

an þau váru brennd, forfallalaust, þá eignast sá 

kol, er jörð á, ok er þá lokit landnám ok usla= 

gjöld. Nú vill sá nýta lim, er skóg á á annars 

manns jörðu, þá skal hann láta bera saman lim 

ek fauska ok stofna í köstu fyri vetrmætr hinar 

næstu, ella á sá, er jörð á undir. Ok svá efeigi 

er burt flutt innan næstu 12 mánaða, þó at sam- 

an sö borit. Ef maör höggr skóg annars manns 

til hlutar, þá skal þat haldast sem í kaup þeirra 

kom: Hann skal hafa grafargjörð at frjálsu svá 

sem þá er maðr á skóg á: annars manns jörðu: 

Nú „vill annarr skipta Í kolum eðr kolaviði, þá skal 

svá 2 skipta sem fyr segir. Ef viðr vex um þjóð- 

braut þvera, svá at: þar má eigi aka eðr klifjar 

bera, þá höggvi sá er vill at ósekju þann við, ok 

kasti í skóg burt frá götu. Sá maðr má beita fð 

sínu í skógi annars manns, er jörð á undir, með- 

an meir bítr gras en skóg. En sá maðr, er skóg 

á, má beita búi sínu meðan meir bítr skóg en 

sinu. En hverr sem öðruvís beitir, bæti skaða sem 

1) Aðrar: eigi skipta. %) Aðrar: þó. 
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menn meta ok landnám með. Ef sá rekr eða reka 

lætr bú sitt í skóg manns, er hvárki á skóg nö 

jörð undir, bæti hvárumtveggja skaða sem menn 

meta, ok landnám með. Hverr maðr á viðarvöxt 

í sínu skógarmarki meðan hann á þar nokkurn forn- 
an við. Ef menn höggva skóg þann allan upp, 

€r tveir menn eðr fleiri eiga saman, þá skulu þeir 

Skipta með sör merkibjörkum ok höggva þær síð- 

ast. Ok þá er skógr sá er svá eyddr, at engi 

viðr finnst eptir, þá eignast sá skógarstöðu, er jörð 

Á undir. 

22. Um eng á annars manns jörðu. 

Ef maðr á eng á annars manns jörðu, þá skal 

hinn eigi beita þat engi, þaðan frá er 6 vikur eru 

af sumri. En sá er engit á, skal þat fyrst láta 

vinna, nema hann vili töðu sína fyr vinna. En ef 

hann vinnr eigi svá, ok vill þó unnit hafa. þá bæti 

hálfri mörk þeim er jörð á, ok er þó óheilagt hey- 

it.ok engit. Nú á maðr engi á fleiri manna llönd- 

um, þá skal hann sitt sumar hvert fyrst slá, ok 

eigi fyrri heima en þau eru öll slegin.  Maðr má 

Rjöra stíflur á engi því, sem hann á á annars manns 

jörðu, ok grafi í sínu landi torf til, ok veita svá 

vötn á engit. Hann skal á sínu engi upp hefja 

Veituna, ok skal þaðan falla vatn í hinn forna far- 

veg. En ef annars manns land spillist af veitunni, 

bæti skaða sem metinn verðr, ok landnám með, ok 

svá ef þúfð fær þar skaða af. — Kost á maðr at 
gjöra löggarð um þetta engi, ef eigi liggja þar 
beituteigar annara manna, ð aura xerðir eta meira, 

ir 
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ok.skal grafa í sínu engjamarki torf til, ok láta 

hlið á garði En ef hann will grjótgarð hafa, þá 

brjóti grjót á annars manns jörðu, ef hann vill, 

ok bæti landnámlaust skaða þann: sem af verðr. 

Rétt er honum at setja garð þann á jörð hins þar 

sem er hrjóstr eðr hólkn, ef eigi verðr innan garðs 

beituteigar hins 5saura vertir eðr meira. En ef 

hann gjörir annan: veg, bæti skaða sem menn meta, 

ok landnám með:landsdrottni. Honum er rétt at 

byrgja aptr hliðit á gartinum fimmta dag viku, er 

6 vikur eru af sumri. Hann skal hirt hafa. hey sitt 

úr garðinum ok upp lokit hlið, er fjórar vikur 

Er til Vetrar, nema nauðsýn banni. Síðan er óhei- 

lagt heyit:ok svá engit fyri þeim er jörð á, ók svá 

garðrinn, 'ef eigi er hlið á. 

23. At búa um. hey á annars manns 
jörðu. 

Maér má gjöra löggarð um hey sitt á annars manns 

jörðu, ok grafa í sínu engjamarki torf til. Ok svá 

skal gjöra löggarð í fjárhögum, þó at hann eigieigi 

sjálfr jörð undir. Ok í engimarki sjálfs síns, ef 

cigi er lengra frá annars manns landamerki? en 

2 hundruð faðma tólfræð. . Ok ef gaiðr sá fellr, 

eðr þrútnar svell upp hjá eér vötn, þá skal sá er 

beit á umhverfis: garðiiin, eðr. svá nær sem fyr 

segir, gjöra orð þeim er hey á í gartinum, ok varða 

búfé sínu við heyi hins meðan. Hinn skal þegar 

"til fara um at búa eér burt færa heyit, er honum 

er sagt, forfallalaust, ella er heyit óheilagt við 

1) Alrár: engimarki; aðrar: landamerki éða enginierki. 
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búfð þess, er“ þar á beit svá nær. -Söthuleiðis 
Skal fara, þó at snjó leggi undir gartinn, nema 

sjálfr hann wili frá láta moka. En ef hann varð- 

ar eigi við, eðr gjörir eigi svá orð eiganda, sem 
nú er Mælt, bæti skaða þann allan, er fð hans gjör- 

ir þeim er hey á, ok landnám með... Ef maðr lætr 
engi sitt uppi lizgja Óslegit 3 sumur í samt, þá er 

Sá eigi skyldr við at varða, er jörð á undir, nema 

hinn segi honum fyri fardaga, at hann vill þá slá 

engit. Nú ef maðr býr svá nærri engi sínu, því 

er hann á á annars manns jörðu, at hann vill heim- 

an beita engit, ok slá eigi, þá „á hann þat frjálst 
meðr því, at hann skal hafa mann at fð sínu þann 

€r svá gæti, at eigi gangi í eng eðr haga þeirra sem 

hæstir eru. Ef fö manns þess, er beit á svá nær 

sem fyr segir, treðst undir í garði þess manns, er 

engi á, af því at eigi var löggarðr þar sem átlí 

at vera, þá skal þat allt bæta fullum skaðabótum 

eiganda, sá er þeim garði átti uppi at:halda. En 
ef hey er fært í hlöður eir hús, svá nær beit hins 

sem fyr segir, þá á svá um at búa, at fð komist 

cigi at heyinu.. En ef hús fellur ofan, þá skal 

beitarmaðr láta segja þat eiganda, ok varða við fð 

sínu, þar til er hinn kemr til at gjóra upp húsit 

er hey á,.eðr gjóri upp sjálfr ella. Nú vill hann 

€igi til fara at gjöra upp húsit, eðr hefr eigi byrgt 

Vvindauga, ok kemst þar fé hins inn, ok treðst þar 

undir, eðr fellr hús á, þá ábyrgist sá þat fé, ok 

skaða þann, er þar verðr af, er hús á, ok sæki sem 
vítafð. Ef fen, vötn, eðr foruð, eðr dýki girða um hey 

manns, þá er hey þat óheilagt, þegar fð kemst yfir. 
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24. Un skógarvöxt ok engjavöxt. 

Hverr maðr á engjavöxt? í sínu engimarki, en ef 

víðara vex, þá á sáer jörð á undir. Nú vex viðr Í 

éngi manns, þar sem annarr á jörð undir, þá er 

rött, at sá maðr rífi upp við þann allan er engit 

á, ef þat er rífhrís, ella á sá við þann, er jörð á 

undir. En þat er rifhrís, er skjótara er at rífa upp 

en höggva, en þat er höggskógr, er skjótara er at 

höggva en at rífa. Nú á maðr engi á jörðu manns, 

ok vex þar höggskógr, þá skal sá kaupa er jörð á 

undir, ef hann vill, eptir því sem 6 skynsamir menn 

meta at engit var vert ok skal sá kjósa, er engit 

átti, hvárt hann vill hafa engi jafngott eðr aðra 

aura. Sá er jörð á undir eignist bæði engit ok 

skóginn, ef hann vill eigi selja. En ef landeigandi 

vill eigi kaupa, þá eignist hinn bæði engi sitt ok 

skóginn. En ef engi þat spillist af eggveri, er 

annarr maðr á á annars manns jörðu, þá skal á 

sömu leið fara sem um þat engi, er skógr vex á, 
ok svá þó at þar komi fiskivötn upp. Svá skal engi 

virða sem þá var vert áðr en þat spilltist af skógi 

eðr eggveri eðr vatni. — Menn megu veita vötnum 

þeim, er upp spretta í sjálfs hans jörðu ok í sínu 

landi hverr. En ef þat eru brunnar manna, þá 

skal hverr fella í hinn forna farveg af sinni jörtu. 

En engi maðr skal veita svá, at þeim verti mein 

at, er þann brunnlæk hafa haft. En ef hann gjörir 

öðruvís, bæti skaða allan þann sem af því gjörist, 

ók landnám með þeim er brunn átti, ok óheilagar 

4 Útgáfan 1709 hefr viðarvöxt, 
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stíflur hans allar við broti, þó:at á sjálfs hans landi sö, 

Nú eiga menn merkivötn saman, ok vill annarr 
Veita því á engi sitt eðr akr. En ef hinum þykir 
mein at, þá skal skipta sem fyr ségir, útan vatn 

sé svá lítið at þeim vinnist eigi báðum, þá skal 

sína viku hafa hverr. Mönnum er! rétt at æja eikj- 

um sínum á sumar í annars manns landi, þar sem 

eigi hefr áðr slegit verit. - Hverr maðr á vöxt á 

sinni jörðu. Ef þar brjóta merkivötn „svarðfast 

land af jörðu manns, þá á sá hólm sinn, er, áðr 
átti, ok nýti sör sem hann vill, ok: lögfesti. eigi 

fyri búfð hins.  Rött: er honum at fella vatn í hinn 
forna farveg. Eigi skal hinn reka þangat fé; sitt. 

En ef þat er engi, þá skal hann þar svá:við varða 
Sem engi annars manns sé á hans jörðu,  Eig- 

andi skal ok svá vinna láta, ef engi vex í hinum 

forna farveg, þá á þat hverr sem land:á at þar. 

25. Hversu hey skal þurrka á annars 
landi. 

Ef sjór, eðr vötn, eðr veðr rekr hey manns saman, 

þá skal sá er hey á á ánnars manns jörðu kveðja 

mann þann til:skiptis, er hey: á með honum. „Vill 
hann eigi skipta,  lögfesti heyit ok leggi á fimmt- 

arste(nu,; hafi þat:hverr sem dómr dæmir. . þeir menn 

er þat hey eigu saman, sem á annars jörðu rekr; 

skulu at frjálsu þurrka þar heyit, en eigi burt færa 
áðr skipt sð, Hann má þat ok vinna á jörðu hins, 

þar er hvárki spilli akri nðeng, at gjöra löggarð 

um heyit. En ef hey rekr á engi manns, þá bæti sá 
Þann skaða allan sem metinn werðr er. heyit átti, 

A 
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Ef hey. rekr í haga manns, þá á: sá at gjöra lög- 

garð um heyit*er.:þat á, ok þurrka þar ef hann vill. 

26. Um lögfestur ok fimmtarstefnur. 

Allt þat:er menn:skilr á um áverka á akri eðr 

eng, 'holti: eðr: haga, skógi eðr: reka, eðr: svá um 

landamerki, þá: skallögfesta fyri, ok leggi sá fimmt= 

arstefnu; er“heldr þykist þurfa. Hann skal svá 

mæla: „Ek lögfesti hör í dag eign mína þessa, er 

N. heitir, eðr þar lizgr, bú ok 16ð, ok allt þat er 

þar má til gagns hafa, þar til er dómr fellr á mill- 

um okkar: at lögmáli réttu. - Gef ek þör þát at sök 

N. at þú sitr á ótekinni jörðu, eptir eign eðr umboði, 

ok eignar. þér þat; er ek þykjumst eiga, fyribýð 

ek: þör höðan af“ at yrkja eór:gagn af at hafa, nema 

mitt sð lof eðr leyfi til, at vitni þínu N., ok þínu N., ok 

allra þeirra er orð mín heyra. En eptir lögfestu 

mína legg ek fimmtarstefnu við þik á fimm nátta 

frésti á þessari jörðu, sem nú hefr ek lögfest, eiga 
hvárt er ek vil úti eðr inni, ok skal allr dagr til 

stefnu, þar til er ek hefr málum mínum lokit. 

Beiði ek þik lagabeiðslu ok lýrittar, at þú leggir 

fimmtarstefnu í móti lögfestu minni. Býð ek þér 

enn át gjöra heimildarmanni þínum stefnu til varn= 

ar: Í móti sakargipt minni -€ptir lögum“, ok nefni 

vitni við. Sex skynsama menn: skal hverr þeirra 

í dómnefna á stefnu at:virða vitni þeirra ok mála- 

efni. "En allt þat er maðr vinnr á akri eór eng 

til fimmtarstefnu, ok færir eigi undan lagadómi, þá 

sekist hann eigi. Sá skal fyrri tjá síma vátta fyri 

dómsmönnum, er fyrri lagði lög ok dóm fyri, ok 
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Verjandi síðarr, ok skal sá sverja láta sína vátta, 

Er dómsmönnum þykir líkara at sannara segi, "ok 

þeir vilja svara fyri guði eptir sinni samvizku at 

röttara hafi; *En eigi skulu þeir báða sverja láta. 

Eu ef þeim semr eigi, er í dómi sitja, leggi til lög- 

manns. Nú hefr maðr skóg, eng eðr haga, reka 

etr aðrar landsnytjar 20 vetr eðr lengr átölulaust; 

þá á sá þat er haft hefr, nema hinn hafi löglig 
vitni til þess at hann á, ef hann skal óræntr vera; 

27. Um váttaleiðsln á fimmtar= 
stefnum. 

Allar þær eignir, er menn skulu fimmtarstefnu 

til leggja, þá skal sakaráberi lögfesta fyri, „ok nefna 
vátta tvá, ok leggja fimmtarstefnu eptir, ok skal 

þeirri stefnu eigi spilla mega. En ef nokkurr spill- 

ir, gjaldi sá 6 aura, hálft. konungi en hálft sakará- 

bera. „ Váttar hans skulu svá bera, ok halda á einni 

bók, þeir skulu svá mæla: at þeir skjóta því til 

guðs, at þeir váru því nær, er fimmtarstefna var 

lögð, ok sveri eigi framar. En ef þá skilr á, er í 
dómi sitja, ok verða eigi samdóma, þá gjaldi sá 6 

aura, er rangara hefr at mæla, hálft konungi, en 

hálft sakarábera, nema hann sveri þess eineiði, at 

"hann vissi eigi annat.sannara fyri guði. 

35, Um umboð yfir jörðu eðr reka. 

— Hverr maðr skal hafa sör umboðsmann innan 

fjórðungs þess, er jörð hans liggr eðr reki, nema 
hann sö sjálfr innan þess fjórðungs, ok þó má 

hann hafa umbotsmann, ef hann vill. Sá: matr, 

sem umboð hefr, sæki landnám ok allar jartár á- 
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verka sem hann eigi sjálfr, hálft landsdröttni til 

handa, en bálft sjálfum sör. En ef hann sækir 

eigi, hafi af alls ekki. Umboðsmaðr má jarðir byggjá 

öðrum, en eigi sjálfum sör, ok leigu af taka, ef 

landsdrottinn vill; hann er ok skyldr at svara fyri 

at lögum af landsdrottins hendi, ef nokkurr kærir 

á þá jörð, eör gjöra orð landsdrottni. Nú dylr 

umboðsmatr, at hann hafi umboð tekit, þá hafi lands= 

drottinn til 2 manna vitni, at hann hafi honum 

umboð fengit. En ef landsdrottinn dylr, at hann 

hafi honum umboð sitt fengit, þá hafi sá, er um= 

boð tók, 2 manna vitni til, at landsdrottinn eðr 

hans umboðsmaðr fökk honum þat umboð, ok hafi 

svá lengi sem vitni bera, ef landsdrottinn er inn= 

anlands. En þá er landsdrottinn vill umboð af 

honum taka bjóði um þeim, er hann vill, at af hon= 

um taki þat umboð. Svá má ók skeyti gjöra um 

sínar heimtur. En sá hafi vitni til, at eigandi bauð 

honum um, at taka af þeim umboð, er áðr háfti, 

ok fá þeim er hann vill þat umboð at jafnfullu 

sem eigandi sjálfr. Ef landsdrottinn er utanlands, 

eðr andaðr, eðr andast umboðsmaðr hans hör, þá 

haldist ábúð jarðar til næstu fardaga, en eigi lengr, 

þó at lengr hafi byggt verit, nema þeim semi ann- 

at, er byggir ok hinum er á jörðu býr. Ok svá 

skal vera, ef maðr andast utanlands, þó umboðs- 

maðr lifi, síðan erfingi hefr sannspurt andlát hans. 

Ef maðr er utanlands, hvárt sem hann fer: kon- 

ungs. erinda eðr sinna, þá skal umboðsmaðr hans 

eðr lögarfi svara röttindum „af hans gózi um þáu mál, 

sem hann hefr aflaga gjört, áðr hann fór í burt, 
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29. Um ábyrgð á eldi. 
Sinn eld skal hverr ábyrgjast, frjáls maér ok full- 

tíða. Þann eld á hverr maðr, er á heldr ok kveik- 

ir síðan. — Nú brennir maðr ok eigi með heipt- 

ugri hendi, þá skal sá ábyrgjast, er með eld fer, ok 
bæti skata allan, er þar verðr af, sem 6 skynsamir 

menn meta, nema mein verði af þeim eldi, er menn 

hafa til þarfinda sör, þá ábyrgistlandsdrottinn þriðj- 

ung húsa, ok leiguliði tvá: hluti. Engar liggja þar 

sektir við, það heitir váðaeldr. Ef maðr vísar ó- 

maga sínum eptir eldi, þá skal sá ábyrgjast öll ó- 

magaverk, er Ómagann á. En ef fulltíða maðr vís- 

ar Ómaga annars at gjöra þat, sem öðrum er mein 

at, þá skal sá bæta skaða þann, er ómaganum 

Vísaði, en sá sé liðugr, er ómagann átti, ok svá ó- 

maginn. Brenna. má maðr sinu af jörðu sinni þar 

sem hann vill, ok bæti skaða þann allan, er aðrir 

menn fá þar af, ok landnám með, ef hann hefr 

eigi orðlofs at beðit, þá er næstir búa. 

20. Um brennivarg. 

„ Engi maðr skal fyri öðrum brenna með heiptugri 

hendi hús nöð heyhlaða, sætr, búð nö skip. En ef 

hann brennir, ok verðr at því kunnr ok sannr, þá 

er hann útlægr ok óheilagr ok heitir brennivargr , 

ok hefr fyrigjört hverjum peningi fjár síns í landi 

ok lausum eyri, en tvígildi þeim aptr, er hann 

brenndi fyri slíkt sem 6 skynsamir. menn meta, 

ok rétt sinn á ofan eptir lagadómi áðr en undir 

konung falli eðr frændr, með því skipti sem segir Í ó- 

!) Atrar bæta við: æ síðan. 
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bótamálum í! mannhelgi. "En ef með öðrum hætti 

verðr, fari eptir skynsamra manna virðingu eér 

dómi eptir atvikum. Nú kveér sá maðr nei við, er 

brenna var: kennd, þá skal sakaráberi fara til heim- 

ilis hans, ok stefna honum þing fyri brennu ok 

útlegð. þá skal sá, er synja vill, festa tylftareið 

þar á þinginu, ok hafa þann unnit innan 10 vikna 

særra daga, fellr til útlegðav ef fellr. Ef maðr 

ræðr brennu, ok verðr at því sannr, þá skal hann 

Þat allt tvígjalda aptr, er brennt var at hans ráð- 

um: En ef hann segir nei fyri, syni með söttar= 

eiði. Ok skal sá eiðr fram koma innan 10 vikna 

særra daga; fellr til hálfra gjalda ef fellr. Ef maðr 

- brennir fyri manni. viðarköst, timbr, eðr  grindr; 

eðr sleða, eðr önnur amboð 1, þau er mönnum þyk- 

ir betra at hafa en missa. Nú hverr er þat gjörir, 

sekr mörk við konung, en tvígildi þeim, er hann 

brenndi fyri, ok öfundarbót með eptir dómi. Lands- 

drottinn á jafnan landnám, ef þat er brennt, ér 

hann skaðar. 

81. Um löggarða ok garðastefnur. 

Nú skal görðum skipta ok öllum áverka eptir 

jartarhöfn. - Garðr skal granna sættir. Hverr maðr 

skal löggarð hafa um töðuvöll sinn, þó at eigi hafi 

fyr verit, ef svá nær:er annars landi, at minnr sé 

frá en 2 hundruð faðma télfræð, ok svá ? fyri þá 

völlu alla, sem áðr hafa löggarðar um verit, ok svá 

engjar. - (R. B. E. K. Fulla skaðabót skal greiða 

fyri beit töðu, akra ok engja, landnámslaust, fyri 
TR 

1) Aðrar; andvirki, *% Aðrar bæta við: þó at lengra sö frá. 
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Þeirra manna fð, er beit eigu í örskotshelgi, þó at 

eigi sð löggarör um, en ella fullt landnám með. Skylt 
er at hafa löggarð, hvar sem hlaðit er korni eðr 

töðu). þat er löggalðr er 5 fóta er þykkr við 
jörð, en þriggja ofan; hann skal taka í öxl meðal 
manni af þrepi, þeim manni er hann er hálfrar 

fjórðu álnar hár, ok þó at þá hlaupi fð þann garð, 
þá bæti sá skaða landnámslaust, er þat fð á. Menn 

skulu gjörvan hafa garð at Bótólfsvöku, ok ábyrg- 

ist síðan, “hverr sinn garð. En ef kýrer gartbrjótr, 

eðr: annat búfð, þá skulu fara til grannar þeirra ok 

"sjá garð, ;ok ef þeim:lízt sá garðr gildr, þá skal 
"sá gjalda fyri garðbrjót, er garðbrjót á, skaða:þann 

allán sem af verðr. Ef búfð gengr úr kvíum,setr 

geldft úr afröttum, ok gjörir mönnum skaða, gjaldi 

sá er þat fð á, skaða þann sem metinn verðr, land- 

námslaust, utan hinn háfi eigi löggarð, þar sem 

hann skyldi hafa, þá missir hann skatabóta.. Bót- 

ólfsvökudag skal vera grannastefna. þeir garðar 

Skulu gildir vera, sem þeir taka þá:fyri gilda: á“ 
Þeirri stefnu. Ok ef garðr verðr brotinn, þá skal 

sá, er þann garð á, leiða menn til at sjá:garðinn, ok 

ef þeim sýnist garðr gildr verit hafa, þá skal sá gjalda 

usla, er þannfðnað átti, er gildan garð braut. En 

ef þeim sýnist gartr eigi gildr verit hafa, þá skal 

Sá gjalda msla allan, „er þann garð átti. Ef. merki- 
Sartr hefr verit bólstaða í milli, ok er sá niér fall- 

“inn, þá skulu þeir, er garð vilja hafa, girða sinn 

hlut, ok bjóða hinum til, er í móti eigu) at girða 

sinn hlut. En sá er eigi vill girða, ábyrgist skaða 

þann allan sem af verðr, hvers fö. sem gjörir, 
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ok tvá aura með í þokkabót, þeim er fyri skaða 

verðr. 

32, Um löggarð bæja í milli. 

Ef menn vilja löggarð hafa bæja! í milli, þar 

„sem eigi hefr fyr verit, þá girði hverr at jarðar- 

magni sá sem hafa vill. Ok svá skal hverr er til 

móts á at jarðarhefð halda síðan. En sá er eigi 

vill garð gjöra, eðr halda honum síðan, gjaldi at 

öllu skata þann allan sem þar gjörist af. Eigi er 

maðr skyldr að gjöra þenna garð, þó át hann verði 

beiddr, ef torf þarf á eikjum til át bera. Ef þar 

verðr höggskógr, eðr eggver, eðr töðuvöllr fyri, þá 

skal fyri nes gerða en eigi gegnum. En ef rifhrís 

er fyri, eðr engjar, þá skal þar eigi fyri nes gerða 

nema vil. En bæta skal þá þeim, er átti, öðru engi 

jafngóðu ok jafnmiklu. Fimmt skal gjöra til görð- 

um at skipta, ok hluta, ok hafa vátta við, hvárt sem 

hinn vill eðr eigi, ok ábyrgja honum síðan garð- 

inn ok allan usla þann sem fénaðr gjörir þar, hverir 

sem þann fénað eiga. Ef þjótvegr liggr at garði 

manns, þá skal hlið á vera, hálfu fimmtu álnar 

breitt, ok hjaragrind fyri, ok rimarí, svá at fðnaér 

megi eigi smjúga, okar tveir á endum, en kross- 

band í mitjus þá er grind gild.  Svá skal grind 

setja, at hún renni sjálf aptr, ef maðr tekr af hrossi 

til. Ef matr skýtr upp grindum, ok gengr fön- 

aðr í akr eðr eng, bæti skata þann, er gjör var 

þeim er korn eðr gras á, sá er þat gjörði, ok land- 

nám með.. Svá ok ef maðr höggr grindarhæla Í 

4) Aðrar: bóla 
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sundr, eðr veltir steini fyri eðr frá, ok stendr fyri 

þat hlið opit. Nú liggr þjóðvegr um bæ manns 

eðr garða, þá má hann færa götu af bæ sínum 

ok svá frá garði, ef hann gjörir atra jafngóða 

„Utan garðs at fara í þurru ok votu, eigi lengra frá 

Þjóðhliði en 2 hundruð faðma tólf ræð, ok skal þá 
Þann veg fara, þó at sá sð lengri. Ef maðr ríðr, eðr 

Bengr yfir töðuvöll, akr eðr eng, ok vill eigi fara 

Vegu rétta, hann er sekr mörk við þann lóð á, ok 

bæti skaða þann allan sem þar verðr. Ef maðr 

brýtr garðinn, þá liggja 2 aurar við hliðbroti. Hlið 
er þar til hálfrar fimmtu álnar er breitt. „En ef 

lengra brýtr, þá sekist sá mörk: við þann er garð 

á, ok gjöri garð jafngóðan, ok bæti skaða þann all- 

an sem af gjörist, nema girt sé um þjóðbraut þvera, 

eðr gata sð lengra af þjóðveg færð en fyr segir, 

þá er sá garðr óheilagr við broti fyri þeim er þar 
burfa at fara, hvárt sem þeir fara virkan dag eðr 

helgan, ok svá lóð sú er af því spillist. - 

33. Hvernig fénað skal inn setja. 

Ef einn maðr á akr, töðu etr eng, annarr fðnað, 

þriði garð ógildan. Sá er lóð á skal eptir mönn- 
um ganga, ok láta sjá at fðnaðr er kominn í akr, 
töðu etr eng. þá skal hann með váttum úr taka, 

ok láta þá 6 menn meta usla þann er gjör var, ok 

seti síðan inn fönað þann allan, ok reki lausan í 
hús inn eðr tröð, ok leggi hvárki á bast né band. 

En þó.at hvert stangi annat til bana, þá er þat í 

ábyrgð eiganda, en eigi þess er inn setti. þat skal 
hann ábyrgjast, ef treðst undir af húsþröng, eðr 
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fellr hús á eðr garðr, nema fönaðr felli sjálfr ofan. 

Nú allt slíkt sem sá missir, er búit á, fyri þeim er 

lóð á, þá bæti sá honum þat, er garð átti ógildan, 

þar sem gildr skyldi vera. Sá skal:boð gjöra eig- 

anda samdægris, er bú er inn sett, er bú setti inn. 

Nú vill hann eigi út:leysa, þá skal bú ánni standa 

til fimmtar. En ef: þá er eigi út leyst, þá á sá fð 

er inn setti, ok:heita þá lokin uslagjöld. Ef maðr 

tekr út fönað þann, er inn“ var settr, okxvill eigi út 

leysa at lögum; þat heitir lokurán.  Sekr höfðingi 

mörk við þann, ær inn setti, en hverrannarr, er at 

er með honum, sekr 2 aurum. Ef svín kemst í 

akr eðr eng, eðr. annat búfð at:görðum gildum, þá 

skal inn setja til uslagjalda, ok leysi "eigandi út 

at lögum. Sama mál er um annan fönað, ef mein 

gjörir at görðum: gildum, þá:skal inn setja ok út 

leysa at lögum. En tjóðrhestar ok tjóðrkýr, ok 

allr sá fönaðr, er bændr setja sjálfir innan garða, 

ok verðr þat laust, ok. gjörir mönnum skaða, seti 

inn til uslagjalda, ok leysi eigandi út at lögum. 

#4. Um útlausn bús fyri usla. 

Ef anaðr vill bú sitt út leysa, ef inn er sett, ok 

hefr eigi váðmál til; þá skal hann veð leggja, eðr 

fá vörðslumann jafngóðan veði. En ef hinn vill 

eigi láta fé út:fyr en hann hefr sektarfð í hendi, 

þá sveltir hann aflaga hjörð hins ok hjú, ok sö 

sekr mörk við þann er bú á, ok bæti búmissu sem 

6 skynsamir „menn meta:ok fjárskaða með..' Nú 

vill hann eigi bú:hins út láta, eðr sekt gjalda, þá 

beiti hinn út bús "síns: við vátta, ok lýsiá ráni, 
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ok stefni sá er bú á kirkjusóknarþing, ok beiði 

bændr atfarar at taka út bú hans ok sektina með. 

Hverr maðr er sekr eyri við konung sá er eigi fer. 

Umboðsmaðr konungs er skyldr tilat fara, ef hann 

er nær, ok öðlast með því konungi hálfa mörk til 

handa fyri búrán. þeir eru allir friðhelgir, er til 

sækja, en hinir ógildir, er fyri standa, hvárt sem 

þeir fá ben eðr bana. — Ef sá maðr, er fyri beit 

verðr, rekr eða reka lætr bú hins aptr í akr eðr 

töðu, eng eðr andvirki þess er fð á, bæti skaða 

Þann allan, sem af verðr, ok landnám með, ok 
hafi ekki fyri þann skaða, er hann fökk. Nú rekr 

maðr etr reka lætr bú annars manns svá at máls 

Missir, bæti búmissu sem 6 skynsamir menn meta, 

ok mörk með þeim er bú á. Þá missir búfð máls, 

er þat kemr heim um aptna, er um morgin skyldi, 

en þat um morgin, er um aptna skyldi, nema sá 
er á vanræki, ok vili eigi leita láta. 

35 Um hálfgildi ok algildi á hestum. 

Ef maðr á graðan hest, þá skal. hann kaupa 

hrosg til hans eðr fá at láni. Ok ef honum erlðð, 

þá skulu þat váttar vita. Ef þeir hestar bítast, er 

Svá eru varðveittir, ok fær annarr hvárr bana af, 

þá skal þann meta, er dauðr er, ok gjalda þann 

hálfum verðaurum, nema sá sð verri allr, er lifir, 

en hinn hálfr, er dauðr er. þá skal eigi meira 

bæta en sá er verðr er lifir, því at eigi mátti hann 
meira fyrigjöra en sjálfum sör. Ef maðr á þann 

hest, er ekki fylgir hross, ok bítist hann til stóð- 
stæðu annars hests, á þeim hesti er algildi, en ef 

“10 
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hann fær bana af er til hleypr, þá liggr hann dauðr 

á áverka sínum sjálfs, ok ógildr eiganda. Ef hestr bítr 

hross til dauðs, þat er algildi. Ef hross bítr hest til 

dauðs, þat er hálfgildi. Ef graðr hestr bítr eðr lýstr jálk - 

til bana, þat er algildi. Ef jálkr bítr hross til bana 

þat er hálfgildi. Ef hross liggr úti dautt, þá skal 

sá, er þat hross á, leiða menn tilat sjá, ok ef þeim 

sýnist hestverk á vera, þá má eigandi gefa þrem 

mönnum sök til jafns réttar þeim er hesta eiga í 

grennd. því at eins hinum fjórða, at hann gjöri 

þess hest vitnissannan at. Syni hverr eineiði fyri 

sinn hest eptir sinni samvizku. En ef einhverr 

vill eigi synja fyri sinn hest, gjaldi sá hest verð- 

aurum Ef hross er rekit í bekk eðr dý fyri fjall 

eðr í forað, ok má sjá tveggja hrossa far til, en 

eins frá, þá skulu þeir menn, sem hesta eiga í 

grennd, svara“ hinum sama rétti sem fyr váttar. 

Ef hross eðr naut drepa smáfönað, þat er algildi, 

ok á öllu því fé, sem ofríki gengr at. 

36. Um hestavig ok taglskurð. 

Hvervetna þar sem menn etja hesti manns, at 

óleyfi þess er á, bæti skaða þann allan, sem af 

verðr, ok öfundarbót með,! eptir dómi, þeim er hest 

á. En ef hálfrar merkr skaði verðr: á, bæti 

fullrötti eptir dómi eiganda þeim er hest á, eptir 

því sem með heipt eðr öfund væri gjört. Hver 

maðr skal ábyrgjast sik sjálfr á hestavísum, hverir 

sem etja. Ef maðr lýstr hest manns á hestavígi 

nauðsynjalaust, gjaldi eiganda öfundarbót eptir dómi. 

En ef hestr spillist af, bæti fyri spjöll, ok fullrétti 
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þeim er hest á eptir lagadómi. Ef mar sker tagl 

úr stóðhesti manns, eðr þinghesti, eðr þeim hesti, er 

maðr hefr í brúðferð, bæti fullrötti þeim er með 
hest fer, nema hann hyggi annát, þá bæti sem 

síðarr segir. Ef maðr tekr hepting af hrossi manns 

ólofat, gjaldi eiganda fyri eptir dómi, ok ábyrgist 

hross at öllu, ok svá verk þess, þar til er eigandi 

kemr höndum á, ella syni einseiði fyri, utan maðr 

seti inn til uslagjalda. En ef hross cér annarr 

fénaðr rennr eptir manni, þá seti hann inn á fyrsta 

bæ, er fyrir honum verðr á leið, ella ábyrgist hann at 

öllu þann fönað eðr hross, ok bæti skaða þann sem 

eigandi fær af. Nú vill sá eigi taka með honum, er fyri 

sitr, eðr inn láta, þá ábyrgist hann at öllu þann fönað. 

37. Umm leiguhross. 

Ef maér leigir hross at manni, eðr er honum löð 

til þings, ábyrgist sá er með fer, utan þat ef halt 

verðr etr sárt, ok verðr heilt innansnæstu 14 nátta, 

er heim kemr. Nú deyr hross fyri manni, bæti 

sem þá er vert, er hanu tók, ok þá enga leigu með. 

Nú verðr rítit hrossi því, er maðr fer með at leigu 
eðr láni, þá á hann sókn á því. Alin skal kaupa 

Sæu á hrossi hverju á alþingi. En gæzlumaðr 

skal svá með fara ok varðveita hross sem hann eigi 

Sjálfr, ok vilt þó vel með fara ok geyma, ok ábyrg- 

ist hann þá eigi. Ríða má gæzlumaðr, ef hann vill, 

ok reka hross til þings, ok svá frá þingi, ok skal 

hann skipta því at jafnaði, ok ábyrgist hann hross þat 

í þessa sína nauðsyn. Gæzlumatr skal sýna hross 

hvert at þinglausnam hverjum eiganda, annathvárt 
10* 
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lífs cr dautt, ella ábyrgist hann við eiganda. Ef 

gæglumaðr geldr eiganda verð fyri hross þat eð 

hverfr frá honum á þingi, þá á hann sókn á því, 

ok heimtu á þeim er í burttók. Eigi skulu þingmenn 

heldr en aðrir menn æja í engjum bænda. En ef 

þeir vita eigi engjamark manna, þá skulu þeir eigi æja 

þar sem stakkgarðar eru nær. Ef menn reka frá mönn- 

um hross á áföngum, bæti ölundarbót eptir lagadómi. 

38. Um ábyrgð á hrossi. 

Ef- eigandi sendir mann með hross sitt, eik eðr 

annan grip síns erindis, þá ábyrgist sá þat eigi 

er með fer, utan hann fari aðra leið, eðr lengra, eðr 

fari eigi svá með sem eigandi kveðr á, þá ábyrg- 

ist sá er með fer. Nú kemr hross þat í land manns, 

er maðr veit eigi hverr á, þá skal hann lWsa at 

kirkju eðr á þingi, ok ef engi kemr eigandi eptir 

innan hálfs mánaðar frá því er lýst var, þá er hon- 

um rött að látafvirða hrossit. Síðan má hann með 

fara sem hann eigi, ok ábyrgist at öllu. Svá skal 

virða, sem þá var vert, er lýst var. Nú kemr eig- 

andi eptir því hrossi, kjósi sjálfr, hvárt er hann 

vill, hross eðr hrossverð. Nú mistrúir hinn, at hann 

cigi, þá láti eigandi bera tveggja manna vitni, at þat er 

hans eign, ef hann skal óræntr vera. Sömuleiðis skal 

fara, ef lögligr umboðsmaðr eiganda kemr eptir hrossi. 

39. Um skaðabót á fénaði. 

Aldri gengr fönaðr sör til ógildis. Núdrepr maðr 

fönað manns, ok gengr við, ok segir sjálfr eiganda, 

hafi sá hit dauða ok hit lamda, er drap óviljandi, 

a 
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æn hinn heilt fyri. „En ef maðr drepr fénað manns 
eða meiir vilja hendi, ok segir eigi eiganda, bæti 

fulirðtti eptir dómi, ef hálfrar merkr skaði verðr, 

en öfundarbót eptir dómi, ef minna verðr, hálft 

konungi, en hálft þeim er fð á, ok at auk bæti 

lösta á fönaði sem 6 skynsamir menn meta. Eigi 
skal sárabót á fðnaði, ef heilt verðr. Verka- 

fall ok nytfall skal bæta sem menn meta. 2 aurar 

liggja við auga á nauti, svá við horn, svá við hala. 

En fjórðungr verðs við auga á hrossi. — Ef maðr 

höggr tagl af hrossi, svá at rófa fylgir, sekist 12 

aurum, hálft konungi, en hálft þeim er hross á, ok 

gjaldi hrossverð aurum. Hafi sá stöku, er stýfði, 
ok heiti maðr at heimskari, en hinn heilt hross fyri 

jafngott er átti, eðr annat fð, ef eigi er hross til. 

Ef maðr höggr tagl af hrossi fyri neðan rófu, bæti 
mörk, hálfa konungi, ok hálfa þeim er hross á, ut- 

an þá hesta, sem áðr váttar, fari sem fyr segir. Nú 

sker maðr hala af þrem nautum eðr færrum, bæti 

hálfri mörk, hálft konungi, en hálft þeim er naut 

á. En ef maðr sker af fleiri nautum en þremr, 

sekist mörk við konung, annari við þann er naut 

á. Nú er ein sök á öllum Öfundarrötti þeim, er 
fénaðr er barðr eðr drepinn, þá skal eigandi stefna 

honum þing þrínætt í því héraði, sem sá er, er fön- 

að hefr drepit eðr særti. þar skal hann sækja, 

ok láta sátt gjöra með tveggja manna vitni, at 
þeim sýndist manna handaverk vera á fönaði þeim, 
nema hinn vili við ganga. Ella skulu þingmenn 

dæma honum lýrittareið, þann skal hann unnit hafa 

3) Aðrar sleppa: „sem sá er... sært“. 
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innan mánaðar særra daga. Ok ef sá eiðr fellr, 

gjaldi fðnað verðaurum, ok þat meira sem fyr segir. 

40. Ef maut banar nauti. 

Nú fer allt saman hjörð ok hirtir, þá skal hirð- 

ir vita, hvat af hjörð vertr, ok bera þar um bók- 

arvitni, ef hann er váttbær um þat mál. -. Ef uxi 

stangar uxa, þat er hálfgildi. Ef uxi stangar kú, 

þat er algildi, ok öllum þeim nautum, sem yngri 

eru en þrevetr utan graðungr, þá er algildi á 

þeim, ok svá á öllum kollóttum nautum. Nú ef 

naut er stangat, þá skal sá er á menn til leiða at 

sjá, ok ef þeim sýnist, at naut hafi stangat, þá 

skal hyggja at nautum ok hornum nauta þeirra, er 

með háfa gengit, ok ef eitthvert naut hefr ben á 

hornum, blóð eðr gor eðr hár, þá er þat líkast 

til, ok bæti sá þann fönað aptr þeim er á, sem þat 

þat naut átti, eptirlögum sem áðr segir. Ef hundr 

bítr fénað manns, eðr eltir á forað, fyri björg eðr 

á sjó, bæti sá er hund á hálft fyrsta sinni, en allt 

jafnan síðan, ef vitni eru til. En ef eigi eru lög- 

lig vitni til, haldi fyri einseiði fyri strhverja grein 

þessa at sinni vitund. 

41. Um eyðijarðir. 

Engi maðr skal bólstað sinn í eyði leggja, ef 

hann fær byggt. En ef hann fær eigi til leigu 

byggt, þá skal hann bjóða þeim með váttum þá 

jörð at leigja er næstir búa, eptir því sem 6 skyn- 

samir menn meta. En ef þeir vilja eigi leigja, þá 

sekjast þeir þar svá á beit sem á byggðu bóli, ok svá 
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skulu þeir við varða. Sá má ok lögfesta þá jörð 

er á, ef hann vill. En ef hann vill eigi byggja 

landið eðr bjóða grönnum sínum, þá sekist hann 

hálfri mörk við konung, en land óheilagt við beit 

granna hans, ef fé þeirra gengr misgöngum þangat. 

En eigi skulu þeir reka láta þangat fé sitt. 

42. Um sætr ok selfarir. 

Hvervetna þar sem sætr eru til bæja manna,: þá 

skulu menn fara með búfð sitt yfir annars land til 

Sætra, ok hafi fornar götur, ef til eru, ok hafi í togi 

laus hross, ef yfir eng er að fara. En ef keldr eru 
á leið hans, þá má hann gjöra þar brúar yfir, ok 

vinna þann áverka á jörðu hins. Menn skulu fara 

úr húshaga með fé sitt, þá tveir mánuðir eru af 

sumri, utan þeim þyki öllum annat hentara, er 

burtfærslu eigu. „ En ef einhverr sitr lengr niðri, 
þá skal sá er at telr fyribjóða honum þar setu. 

Nú sitr hinn heima eigi at síðr, þá skal hann stefna 

honum héraðsþing fyri grasrán ok þrásetu. „ þá 

eiga þingmenn at dæma konungi hálfa mörk fyri 

Brasrán, en grönnum hans hálfa mörk fyri gras- 
verð, þeim er gras missa. Nú skal hann æsta svá 

marga bændr liðs, sem hann þarf at færa fé hins 

úr haga í sínum.  Sekr er sá hverr 2 aurum við 

konung er eigi fer, ef hann er til krafðr. Slíkt hit sama 

liggr við, ef maðr fer heim í húshaga fyri tvímánað. 

43. Um almennings vegu. 

Nú skal til sætra á fjöll upp vera merki, sem at 

3) Aðrar: húshaga. 
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fornu fari hefr verit. Ok færa sætr eigi úr stað, utan 

hann færi engum manni til skaða. Ok svá skulu 

þeir hit sama sætrum halda. Engi maðr skal setja 

sætr sitt við annars land eðr haga, þar sem eigi 

hefr at fornu verit. þar skal mæta horn horni 

ok hófr hófi. 

44, Um þjóðgötur. 

Þjóðgata ok sætrgata, ok allir rekstrar skulu vera 

sem at fornu fari hafa legit, utan færa má götu 

ef vill sem fyr segir. Nú skal þjóégata vera ó álna 

breið. En ef hann spillir víðar akri eðr eng, þá 

skal hann bæta sem 6 skynsamir menn meta, skaða 

þann, ok landnám með. Nú rænir maðr annan mann 

þjóðgötu *, þá skal hann gjalda konungi hálfa mörk, 

ok svá fyri handrán, en þeim fullrötti eptir dómi 

er ræntr var. (R. B. E. K. Skylt er bændum at 

gjöra vegu færa um þver höruð ok endilöng, þar 

sem mestr er almanna vegr, eptir ráði lögmanns ok 
- sýslumanns. Sekr er hverr eyri, er eigi vill gjöra, 

ok leggist þat til vegabóta. - Nú brýtr matr brú 

af þjóðgötu eðr sætrgötu, gjöri aptr aðra brú jafn=- 

góða sem áðr var, ok bæti þeim mörk er brú átti. 

Ef maðr rænir annan mann sætrgötu eðr rekstri, 

þeim sem at fornu fari hefr verit, bæti konungi hálíri 

mörk fyri vegarán, ok hafi hinn þó götu sem áðr. 

45. Um brúargjörð ok ferjur. 

Ef á skilr lönd manna, þá skal sá er brú vill 
gjöra bjóða þeim er til móts eigu land við hann 

3) Aðrar bæta við: eðr rekstrargötu. 

LK 
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öðru megin at gjöra brú, ef hann vill. En ef hann vill 

eigi, þá má hann grafa báðum megin torf til at frjálsu. 

Nú verðr hinum mein at gröfum þeim, er þar gjör- 
ast af brúargjörð þeirri, þá skal sá, er brú gjörði, 

þar sem eigi hefr fyr verit, bæta skaða þann 

allan, sem þar verðr af gröfum þeim, landnáms- 

laust þeim er til móts á. Nú vill sá brú gjöra, 
er hvárigu megin á land, þá bjóði hann þeim fyrst 

at gjöra brú, er þar eigu lönd tveim megin við. 

Ok ef þeir taka eigi til innan næstu 12 mánaða, 

þá má hann at ósekju brú gjöra, ok taka torf ok 

grjót báðum megin, ok bæti landnámslaust þeim er 

jörð á, ef mein verðr at gröfum þeim. Hann skal 
gjöra skilorð á brúnni þat sem hann vill, ok lýsi 
því á höraðsþingi, ok sekist sá eptir lögum, er af 

bregðr. Hvárrgi má banna örum þeirra manna, ér 

land eiga við ána at hafa skip á. Rétt er ok þeim 

manni, er hvárigu megin á land við, at hafa skip á 

ánni, ef hann vill, at þar sé jafnan skip með- 
an áin er þíð, ok meta eigi leigu. Svá er þar um 

götu sem fyr segir. Ef maðr varðveitir brú eðr 

skip þat, er fð er til lagit, þá sekist hann, ef hann 

efnir eigi þann máldaga, sem þar var á gjör. Nú fyrn- 

ist skip þat sem fð var til lagit, svá at eigi er fært, 

fái til annat innan þriggja nátta sá er ferju varð- 

Veitir, ella sá, er skipinu skal halda. En ef ferjan 

brotnar fyri vötnum eðr veðrum, fái til aðra sem fyrst 

má hann. Eigi skal sá ábyrgjast almennings far, 

er flutt er. Nú metr farhirðir þar leigu, sem leigu- 

laust skal flytja, þá er synjat fars. Nú neyðir 

hann vogferla til meiri leigu en skilt er, þá er 
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synjat fars. Sú er hin þriðja sök, ef hann synjar 

manni fars, er fulla leigu býór. Sú er hin fjórða 

sök, ef þess fars missir dægri lengr, þar sem skylt 

er at flytja. Ok ef farhirðir verðr at þessu kunnr 

ok sannr, þat heitir vegafall, ok er hann sekr hálfri 

mörk við konung, ok bæti þeim fyri farartálma, er 

fars missir, ok skaða þann allan, er hann fær af, 

ok 2 aura í þokkabót. Ef maðr lætr flytja naut á skipi, 

komi kaupi sem hann getr. „En ef hann gengr á 

skip farhirðis ólofat, eðr tekr fyri hendr honum, þat 

er fornæmi, sekr mörk sá er þat gjörir, hálfri við 

konung, en hálfri við farhirði. Nú er farbirðir 

eigi skyldr lengr at flytja á sumar en til þess at 

sól er sett, ok eigi fyrri en sól kemr upp, því at 

sól skal um sumar flutningi ráða, en dagr um vetr. 

Ef farhirðir flytr sekan Í þjóf yfir á óduldr, þá hefr 

hann fyrigjört húð sinni, ok heitir þjófsnautr. Ef 

brúarhald er skilt á hendr manni, ok skilt er gjörr, 

þá skal hann at gjöra svá, at brú sð örugg, ok hún 

haldist fyri fyrnsku sakir, ok gjöra skal hann atra 

sem fyrst má hann, ef áin brýtr brú af. 

46. Um afrétt ok reksír. 

Allir þeir menn, sem afrétt eigu, skulu reka fð 

sítt í miðjan afrétt. Um geldfjárekstr á várum til 

afröttar ok fjallgöngur á haustum, hvern tíma vera 

skal, þá gjöri eptir því sem hreppstjórnarmenn gjöra 

ráð fyri, ok hverju byggðarlagi hæfir. því at þat hæf- 

ir eigi öllum byggðarlögum einn veg til. Nú er eigi 

svá gjört, þá er hann sekr 6 aurum er þann af- 

2) Aðrar sleppa: sekan. 
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rétt á, hálft konungi, en hálft þeim er næstir búa Í. 

(R. B. H. K. Lofat er at geldft sé í heimalöndum, ef 

hreppstjórar eða grannar lofa ok gefa enga sök á. 
Eigi skulu menn málnytu sína í afrðtt reka, nema þeir 

eigi ítölu. Eigi eiga menn at lofa afrétt, nema ítala sé, 

þá má hverr fylla sína ítölu. En ef sumir lofa en sum- 

ir eigi, taki þeir er eigi lofa slíkt grasverð sem menn' 

meta, ok fullt landnám með. En ef einn hefr óleyft, 

hafi sá grasverð í sinn hlut, ok fullt landnám með. Eigi 

skal sætr gjöra í afrétt, en ef gjörir, þá eru þau 

óheilög við broti fyri þeim, er þann afrétt eigu, ok 

bæti þó fyri skaða sá er sætr gjörði, ok landnám 

með þeim er þann afrétt eiga. Ef maðr rekr eða 

reka lætr fð sitt í afrött utan orðlofs frá því er 

6 vikur eru af sumri ok til sunnudags? þess er 

laugardaginn áðr eru 4 vikur til vetrar, þá bæti 

fullt grasverð hverjum er þann afrétt eiga, ok land- 

nám með. Sá maðr má beita afrétt á vetr er hlut 

á í henni, ef hann þarf eigi at reka fð sitt yfir 

annars land til. þat heitir afröttr, er tveir menn 

eðr fleiri eigu saman, hversu mikit sem hverr á Í. 

Ef maðr slær í afrött utan orðlofs þeirra er eiga, 

þá eigu þeir heyit, er afröttinn eiga, ok landnám 

með hverr þeirra. 

47. Um einkennu ok mark. 

Menn skulu einkenna fö sitt allt utan hross, ok 

hafa einkennt, er 8 vikur eru af sumri allt þat er 
hann má á henda. Eitt mark skal hverr maðr hafa á 

7) Sbr. Röttarbót Efríks konungs Magnússonar, 15. júlí 1294. 

3) Aðrar: mánudags. 

RE 



156 Landsleigubálkr. 

öllu fé sínu. Ef hann gjörir eigi svá, þá er hann 

sekr hálfri mörk við konung. Eigi er maðr sekr, 

þó at eigi verði rött hans mark á því fé, sem hann hefr 

af öðrum til. En færa skal hann sem hann má 

næst sínu marki. Erfðamark skal hverr maðr hafa, 

ef hann á. Skipta skal marki sem öðrum arfi, ef 

fleiri standa til en einn. Nú vill maðr gjöra sér 

mark, þá skal hann lýsa því á hðraðsþingi áór hann 

markar fé sitt, hvert mark er hann vill hafa. Eigi 

skal hann þat mark hafa, sem annarr hefr átr í því 

héraði, eðr svá nær at fjárgangr þeirra komi sam- 

an. Af skal hann láta marki, þó at hann hafi á þingi 

lýst, ef nokkurr verðr síðarr eigandi til þess marks. 

(R. B. E. K. Um kálfa ok lömb, kið ok grísu, þá 

sekist maðr eigi, þó at ómarkat sö, meðan í sjálfs 

hans landi gengr). Nú er fé ómarkat, þá er átta 

vikur eru af sumri, þá má hverr bóndi er vill, ok 

þess kyns fé á, leita til skilríka menn at sjá þat 

f8, sem ómaárkat hefr gengit í landi hans, hvat fð 

sem þat var, ok skylt var at marka, ok leggja á 

sitt mark ok eignast, nema hinn hafi vitni, at þat 

er hans fð, ok hann mátti þat fé fyri nauósynja 

sakir eigi marka. Ok ef hann fær þessi vitni, þá 

á hann sjálfr fs sitt, ok er þá hvárrtveggi sýkn 

saka. En ef hann vill þá eigi laustláta, sæki sem 

vítafð. Ef maér „færir búnað sinn hreppa á meðal, 

þá skal hann segja til einkunnar sinnar í þeim 

hrepp, sem hann hefr bú sitt í fært, ok láta skrá 

með einkunnum þeirra manna, er þar búa áðr fyr. 

Ef menn verða eigi fyrri varir við, at mark ber sam- 

an með þeim, en fð er á fjall rekit þar sem þeir 
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eiga samgengt, þá skulu þeir taka fé þat allt, er 

þeir létu reka í afrött ok reikna, ok sver) hverr at 

sínu fð eineiði, at“ svá mart var, sem þá hefr hann 

hann talt, ok þess kyns fð ok svá gamalt. Nú 

skal hvárr þeirra sýna á haustit grönnum sínum 6 

þat fð, er þeir heimta, ok þeir skipta sem þeim þyk- 

ir jafnligast eptir fjárfjölda, hversu margs hvárr 

þeirra skal missa, ef þeir heimta eigi allt, nema 

annarrhvárr hafi til tvá lögliga kennendr, at þat 

er hans fð, ok eigi gaf hann nö galt, né sölum 

seldi, ok þat er hans eign, ef hann skal óræntr 

vera. Ok ef þeir sverja þetta, þá skal hann taka 

þat fð af námi. En því færra á hann eptir at 

heimta. Nú þykir svá öðrum hvárum, sem eigi st 

allt til skiptis látið, þá sveri hinn fyri lýrittareið, 

ella greiði honum slíkt, sem hann sver eigi fyri. 

Rétt er manni at ljá öðrum manni mark, ef hann 

er sauðlaus, ok hafi sjálfr, þegar hann á fé til at 

leggja, ella á hann eigi heldr en atrir, þó at þat 

hafi áðr hans erfðamark verit.. En ef dilkær eru, 

þá er mönnum. eigi skylt at marka dilka undir þeina 

meðan móðir ber þar vitni um, ok svá kýr um 

kálf, gyltur um grís. 

46. Ef menn eiga sammerkt. 

Ef 2 menn eiga mark saman, þá skal sá af bregða, 

er eigi á erfðamark, nema sá st þangat kominn í 

hörað, er eríðamark á, þá skal hann af bregða, en 

hinn haldi marki er fyri sitr, þó at honum sé eigi 

erfðamark.. Nú á annarr kaupamark en annarr 

gjafamark, eðr gjörðarmark, þá skal sá af bregta, 
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er gjörðarmark á. Nú eiga báðir erféamark cór 

hvárrgi, þá skal sá af bregða, er færri sauði á, 

ok skulu þeir skipta á næsta hausti, er þeir 

vita, at mörk ber saman með þeim. Skal sá, 

er mark á at hafa, beiða hinn með váttum at 

bregða marki, ok ef hann vill eigi af bregða, þá 

skal sá, er mark á at hafa, eignast svá mart fð 

sem hann á ván hvert haust síðan, er fé kemr 

af fjalli, en hinn er þó sekr hálfri mörk við 

konung, ok hafi þá eina sauði, er hinum gengr 

aftölufsinni, er mark á at hafa. Ef sauðir eru 

goldnir í manni, þá skal hann af marki bregða 

sama dag, ok færa sem næst sínu marki, ok þótt 

þá verði annars manns mark á, þá á hann, en eigi 

sá, er mark á. Svá ok ef naut verða goldin manni, þá 

skal af bregða marki innan hálfs mánaðar sem gef- 

it er eðr goldit, utan hross. En ef eigi er svá gjört, 

þá eignast sá þat fð sem mark á, ef eigi er af 

brugðit innan hálfs mánaðar síðan hann bannaði 

lögliga meó vitnum. Eyrnamörk skulu vera á öllu 

gangandi fð en engi önnur.  S$Skilr mörk þó at 

eyrnaskipti sé á fé. Nú verér lamb mismarkat í 

stekk, þá skal sá er markaði gjalda annat lamb 

fyri jafngott, ómarkað eðr verð lambs, nema hinn 

vili heldr eiga lamb sitt, ok færa sem næst má hann 

sínu marki. Ef maðr markar fö annars manns ut- 

an orðlof þess er á, gjaldi fyri spjöll sem menn 
meta, ok öfundarbót með eptir dómi, þeim „er fö á. 

(R. B. E. K. Ef maðr leggr sitt mark á annars fé 

með leynd, ok villir svá heimildar á, þá er hann þjófr, 

1) Aðrar bæta við; eðr gofnir. 
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ef fð er svá mikit at þjófssök nemr). Nú verðr 
maðr vitnisfastr at því, at hann markar fð manns 
annars manns marki, til þess at rægja þá saman, 

gjaldi fullrötti hvárumtveggja eptir 6 manna dómi, 
en konungi 4 merkr. 

49. Um fjallgöngur ok fjárheimtur. 

Hverr maðr, er sauði á, skal ganga á fjall eitt 
sinn, ok um landeign sína hvert sinn, er lögrétt 

skal vera á haust, en skipta svá öðrum göngum 

sem hreppstjórar gjöra ráð fyri, Rekr er sá maðr 

hálfri mörk við konung, er eigi gengr um land- 

eign sína, ok ábyrgist sauði við þá er eigu, alla þá 

sem í hans leit váru sénir, þá er hann átti göng- 

una. þar skulu réttir vera sem at fornu hafa ver= 

it, ok svá langt ok víða til reka. Nú villast dilk- 

ar í rétt, ok verða þeir er til kalla eigi ásáttir, 

þá skulu þeir sýna 6 grönnum sínum þeim er næst- 

ir búa rött, ok skal þar sýna þá sauði, er þess 

væri ván, at þá dilka mundi leiða, ok skulu þeir 

menn skipta dilkum með þeim, er til kalla, öllum 

þeim er ær kannast eigi við. Nú verðr nokkrum 

dilkum óskipt at síðustu rðtt, þá skal bóndi sá, er rött- 

ina varðveitir, sýna grönnum sínum dilka þá, áðr hann 

leggr sitt mark á, ok eignast hann þá. En ef það= 

an af ganga dilkar ómerktir, þá má svá gjöra 

hverr maðr í sínu landi, hvar sem þeir kunna fram 

at koma, sá er sauði á, Sama mál er um eldri sauði 

Ómarkaða etr annat fð þat sem engi telst til, ut- 

án maðr mætti eigi marka. Nú finnr maðr fé ó= 
markat í almenningi eptir, síðustu rött þat sem 
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móðir mörkuð ber eigi vitni um, þá eignist sá þat 

fð er finnr. Ef hrútr eða hafr kemr í fð manns 

fyri vetrnætr, ok þykir honum mein at, þá má hann 

inn setja, ok ala sem sitt Íð, ok segja grönnum 

sínum, hvert mark á er. Rétt er honum at láta 

sauma fyri. Nú verða hrútar eðr hafrar ótýndir 

at vetrnóttum, þá má sá, er réttina varðveitir, sýna 

þá sauði grönnum sínum. Ok ef þeir vita eigi 

hverr þá sauði á, gjöri hvárt er hann vill, skeri, 

eðr leggi á sitt mark, ok eignist at allra heilagra 

messu, vetrgamlan hrút eðr hafr fyri lambgimbri eðr 

18 álnir, en tvævetran fyri hálfan fimmta eyri, hrút- 

lamb eðr hafrkið fyri eyri, ok skal haun láta skrá 

mörk sauða þeirra, lýsa at kirkju sinni á hverjum 

uveim mánuðum til sumars, ok eitt sinn á héraðs- 

pingi hit næsta sumar, annat ok hit þriðja, ok ef 

þá verðr nokkurr eigandi at, þá lúki hann þeim 

þetta verð, ella. eignist hann á þriðja hausti, ef 

hann hefr at lögum lýst. Nú kemr sá hrútr eðr 

hafr til fjár manns, er hann veit hverr á, seti 

inn ok fæði, ok gjöri orð eiganda. En eigandi láti 

fara eptir.sem fyrst má hann, ok þó at hinum hafi 

mein þar til af orðit, þá skal eigandi þat eigi ábyrgj- 

nst, utan hann hafi heimt áðr, þá bæti? sá.er átti 

fyri skaða, þeim er fð þat átti, er hrútr eðr hafr kom til. 

50. Um þat fé, sem eigi finnst eig= 
andi at. 

F 

Ef at síðustu rött verðr fö þat eptir, er eigi verðr 

eigandi at, þá skal bóndi sá, er röttina varðveit- 
a ———— 

%) Aðrar bæta við: 6. ?) Aðrar hafa: tvígildi. 
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ir, ok ó aðrir þeir er næst búa röttum, ok þang- 

at eiga sauðum til at safna, skipta þeim sauðum 

ok annast sem sitt íð, ok segja til at sóknarkirkju 

sinni er samkundu, hversu margir sauðir þar eru 

at hans, ok með hverju marki þeir eru. Ok 

svá skal hverr bóndi gjöra, er á jörðu býr. Ef 

sauðir koma í fé manns eptir vetrnætr, þá skal 

hann hafa sagt til innan næsta hálfs mánaðar. Nú 

kemr sá til, er sauði á, eðr hans lögligr umboðs- 

maðr áðr 2 mánutir eru af vetri, þá skal hann 

sauði í burt hafa fyri enga fúlgu, ok sýna þeim 

áðr er á jörðu býr. En ef hann tekr svá í burt, 

at hann sýnir eigi áðr þar, gjaldi hálfa mörk, hálft 

konungi, en hálft þeim er á jörðu býr. En ef maðr 

kemr síðar eptir fénu en tveir mánuðir eru af vetri, 

þá skal hinn hafa slíka fúlgu sem þar væri til 

sumars, ok láta eigi laust fé fyrri en hann hefr 

fúlgu í hendi eðr vörðslu fyri, ef hann vill. (R. 

B. E. K. Nú kemr engi eptir fð því fyri miðjan 

vetr, er bóndi veit eigi hverr á, ok hefr þar ver= 

it hálfan mánuð síðan sagt var:til, þá er honum 
rétt á fyrstu viku þorra at láta virða fð þat 6 

skynsama menn. þeir skulu svá virða föt sem þá 

er vert er þeir virða. Eigi skal þess kyns fö virða 

fyr nö síðarr. Standa skal þá fö með marki hinu 

Sama. Hann skal segja til fjár ok marks 3 sumur 

hin næstu á þingi; hann eignast á þriðja hausti, 
ef áðr kemr eigi eigandi eptir, nema hann lýsi - 

eigi áðr at lögum, þá tvígildi þeim er fð á, en 
konungi hálfa mörk. Nú kemr eigandi eðr hans 
umboðsmatr eptir því fð áðr þrjú sumur eru úti, 

11 
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ok eigi er virt, þá hafi hann í burt fé sitt, en 

hinn skal hafa fyri fúlgu mjólk ok kálfa undan 

kúm, lömb ok ull af sauðum, kið ok nyt undan 

geitum, ok bæti engu fyri, þó at þat sé meira vert, 

ok annist sem sitt fð, en ábyrgist at engu. 

öl. Ef mönnum semr eigi um afrétt. 

Ef tveir menn eðr fleiri eigu afrétt saman, sumar- 

haga eðr vetrhaga, þann er fð gengr sjálfala í, 

ok sá er mishaldinn þykist af, stefni þeim öllum 

til afréttar, eðr haga, er til móts eigu, svá miklu 

fyr, at um lið megi sýsla. 12 bændr þeir er næstir 

búa skulu telja fé í afrött, eðr haga, svá at þeir 

ætli, at eigi muni feitara þó at færra sé. þeir skulu 

þetta gjöra, þó at eigi komi allir þeir er stefnt var. 

þeir skulu svá í haga telja, at þeim þyki til fulls 

skipat. Sína ítölu má hverr maðr fylla, hvárt sem 

hann vill fð sínu eðr annars manns. En sá þeirra 

er síðarr lætr fleira fð í haga reka en ítölu sína, 

tvígildi þeim fyri grasverð er í móti eiga. Menn 

skulu kúgildum telja fé í afrétt eðr í haga sem í bú- 

landi. Eigi skal svín þangat reka. (R. B. E. K. 

Landnám ok skaðabætr skal sá bæta, er þau svín 

á, er skaða gjöra, sem fyri annan fÍtnat. 

62. Um álmenninga. 

Svá skulu almenningar vera sem at fornu hafa 

verit, bæði hit efra ok hit ytra. En ef menn skilr 
á, ok kallar annarr aðr almenning eðr afrétt, þá festi 

sá lög fyri, er sér kallar, ok stefni þing, þar er 

menn eiga því máli að skipta, ok skeri upp þing- 



Laudsleigubálkr. 163 

boð fyri fimmt. En ef hann gjörir eigi svá, þá 

er ónýt lögfesta hans at því sinni. En á þingi 

skulu þeir nefna 12 bændr hina skynsömustu, 6 hverr 

beirra, í þinghá þeirri, ok hafa þá 2 af þeim 12 

at bera megi ok sverja, hvárt sú afrétt er hans 

eign eðr almenningr. En af því þingi leggi sá 
fimmtarstefnu, er sör kallar þá jörð, ok njóti þar vitn- 

is þess, er á þingi var nefnt. Ef fimmt ber á helg- 

an dag, þá sé fimmtarstefna hinn næsta rúmhelg- 

an dag eptir, ok færi þar þá vitni fram at jafn- 

fullu sem á fimmtarstefnu. En svá skal þann eið 

Sverja, at því skýtr hana tilguðs, at þat hefr hann 
str eldri skynsama menn heyrt segja, at þar skilr 

mark millum eignar bónda ok almennings, eðr af- 

röttar, ok eigi veit ek annat sannara fyri guði í 

þessu máli. En síðan sð sett fimmtarstefna, ok 

dæmist þá hverjum þat sem hafa skal. 

58. Ef fé sengr úr afrétt. 

Ef fé gengr úr afrétt í land þess manns ernæstr 

býr afrðtt, þá má hann reka fð þat aptr í afrött 
Miðja. Rött er honum at hafa þat fð í sínu landi, 

svá ok at láta reka heim til þess er á. En ef hann 

rekr fé í annars manns land, bæti þeim fyri skaða 

sem menn meta, ok landnám með. Sama mál á 

sá, er þá er fð í land rekit, ok svá hverr þeirra 
Manna, er þat fð kemr í land. Rétt ef mönnum 

at láta ganga fð þat hvert er vill. (Ef maðr rekr 

fé 1 manns úr afrðtt, ok hvaðan sem hann rekr, 

svá at hann þykist eigi fyri góðu gjöra, ábyrgist 

!) Aðrar: fönað; aðrar: geldfð. Ei 
1l' 
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sá at:öllu, ok öfundarbót með eptir dómi, þeim er 

fð á, ella sveri fyri lýrittareið, at hann þóttist eigi 

fyri illu gjöra, þá falli niðr öfundarbót, en bæti þó 

fyri skaða, utan hinn hafi honum um boðit, þá er 

sektalaust. 

5£. Um garðlags stefnu. 

Rétt er þeim manni, er næstr býr afrétt, at gjöra 

stefnu á einmánaðar samkomu við sik til garðlags 

þeim mönnum, er þann afrétt eigu. En þater af- 

rött.er 2 menn eðr fleiri eigu saman. þeir skulu 

gjöra garð þann at jarðarmagni, svá sem hverr 

þeirra á í afrött til, svá at þeir gjöri hálfan, en 

sá hálfan er garðlags beiddi, ok haldi svá hverr síð- 

an. En sá er eigi vill girða, tvígildi þeim fyri skaða 

þann allan, er gjörir þeirra fé, ok svá allra þeirra 

manna fé, er þeir hafa lofat þann) afrétt. Sú er 

hin fyrsta lagastefna til þessa garólags, þegar torfu= 

þítt er, ok þar til menn vinna völlu sína. Sú er 

önnur, þá. lokit er forvirki, ok til þess er heyslátta 

tekr til. Sú hin þriðja, þá hey er hirt til þess er 

jörð frýs. þetta eru lagastefnur til þennan garð at 

gjöra, ok svá bólstaða í milli, þat heitir anna í 

milli. — Allt þat er þar í milli spillist at þess- 

um görðum, þá skal í þessum stefnum bæta. 

Ekki skal vinna á meðan garðönn er annat er 

reka smala heim ok heiman, ok færa heim eldi= 

branda. Eigi er maðr skyldr at gjöra þenna garð, 

þó hann sé til kraför, þar sem eigi hefr áðr verit, 

nema hann fái gjört sinn hlut á 3 sumrum. Svá at 

hann taki eigi fyri þat fleiri vinnumenn" 
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55. Ef maðr leiðir berfé til graðfjár. 

Ef maðr leitir kú ólofat yxna til graðungs, eðr hross 

álægt til hests, sýr æta tilgaltar, á blæsma til hrúts, 

geit til hafrs, þá eignast sá þat, er undir elst, er 

þat gráðfð átti, er til var leitt. (R. B. E. K. Ef 

graðungr eltir fang úr kúm, svá at skaði virðist af, 

sá er heima er gætt með búi, bæti fjórðungi bóta, 

ef sannprófat er, en engu, ef hann lér. En ef 

€igandi eðr sá er löð var, vill eigi varðveita grað=- 

ung, eðr reka hann í afrött, bæti skaða sem menn 

meta þann sem hann gjörir). 

58. Um vatnsföll ok veiðistöður bæja 
í milli. 

Hverr maðr á vötn ok veitistöður fyri sinni jörðn, 

ok á svá sem at fornu hefr verit, nema með lög- 

um sé frá komit. Vötn öll skulu svá renna sem 

at fornu hafa runnit, veita á þeim engi maðr á 

bæ eðr af bæ annars, nema þau brjóti sjálf. En 

ef þat er veitt, þá skal sá veita aptr vatn, ok gjalda 

eiganda jarðarspjöll, ok landnám með. En ef á eðr 

bekkr, er rennr í milli bæja manna, ok ern fiskar 

í, þá eiga hálfa hvárir, ef þeir eiga svá jörð tveim 

megin til. En ef á eór bekkr rennr rðtt ok brýtr 

á hvárkis land, þá gjöri svá hvárr veiðivðl af sinni 

jörðu, sem at fornu hefr verit. En ef á brýtr af 

annars þeirra jórðu, þá skal sá er jörð átti, þá hún 

braut, á eiga, en hinn,granda eðr eyri, þangat sem 

hún var mið meðan áín föll rött at fornu. En ef 
hún brýtr meira, þá á sá er jörð átti bæði á ok 

granda þangat til sem hún var mið, meðan hún 
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rann rétt. Engi skal fyri öðrum veiti spilla eér banna 

þá sem hann hefr áðr at fornu haft.  Hvervetna 

þar sem menn eiga fiskiá saman, þá skal hverr 

þeirra veiða sem vill á meðan ánni er óskipt, ok 

draga voðir at hváru landi sem hann vill. En 

eigi skal hann öðrum veita nð veiða, En ef nokk- 

urr þykist mishaldinn af vera ánni, þá beiði sá 

skiptis á, ok skipti 6 grannar þeirra ánni. þeir 

skulu skipa vikum eðr smærrum. . þeir skulu ráða 

er lengstu vilja skipta ef þá greinir á. —Svá má 

ok skipta fleirum veiðistöðum. þat skipti skal hald- 

ast með þeim þat sumar, ok má þá hverr er vill 

veita sinn hlut.  Hverr maðr má gjöra veiðiyðl í 

sinni á, ok gjöra þó svá, at fiskar megi fara upp 

at á hverri. Ganga skal guðs gjöf til fjalls sem 

til fjöru, ef gengit vill hafa. En ef einhverr girð- 

ir, þá skulu þeir er ána eigu fyri ofan gjöra hon- 

um fimmtarstefnu til af þingi úr at brjóta. En ef 

hann kveór nei við, þá skal sá er at telr æsta 

bændr liðs til úr at brjóta. Bóndi hverr,er synj- 

ar honum tilfarar, er sekr eyri við konung. En 

þeir er garð gjörðu í at ólögum gjaldi mörk hverj- 

um þeim, er fyri ofan býr, ok þeir meinuðu veiði 

fyri. Engi skal í annars á fara ólofat, nema hann 

vill veiða þeim er á á, ok gjaldi honum þó 

landnám með svá sem veiðr er mikil til. Svá er 

ok ef maðr eltir fugla eðr fiska úr annars manns 

veiðistöðu, hvar sem hann „veiðir þá. Engi skal 

öðrum veiðistöð banna fyri sínu landi, ok engi ann= 

ars veiðistöð spilla. En ef menn spilla þeirri veiði- 

stöð, ok brjóta úr garð, utan þvergarðar sð, þeir 
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sem fyriboðnir eru, eðr spilla veiðigögnum, sek 

höfðingi mörk við-konung, en annari við eiganda í 

öfundarbót. En hverr annarr, er honum veitir lið 

til, sekr hálfri mörk við konung, en annari hálfri 

mörk við eiganda í öfundarbót, ok bæti garð aptr 

ok veiðigögn öll ok spillvirki sem 6 skynsamir menn 

meta: 

57. Um fuglaveiði. 
Vali alla, elptr ok gæss, ok alla aðra fugla ó- 

merkta á hverr maðr á sinni jörðu, leiguliði sem 

landsdrottinn, nema frá sé skilt í kaupi þeirra, ut- 

an þernur, æðar ok andir skal engi maðr veiða 

nær annars landi, en 2 hundruð faðma tólfræð sé 

til eggvers annars manns, ok eigi skal maðr þá 

fugla veiða, svá mjök í sínu landi, þó at firr sé 

eggveri hins, ok skynsömum mönnum 6 þeim er 

næstir búa þyki þess ván, at eggver spillist af því. 

En ef hann veiðir annan veg, en nú er mælt, tví- 

gildi fyri fugla þá, er hann veiddi þeim er egg- 

ver á, en konungi hálfa mörk. Nú tekr maðr merkt- 
an fugl í sfnu landi, þá skal hann gjöra orð eig- 

anda innan hálfs mánaðar, ef hann er samhðöraðs, 

ok varðveita svá fuglinn, at hann spillist eigi. En 

ef hann fær eigi svá varðveitt hann, hafi sjálfr 

fuglinn eptir virðiugu granna sinna 6, ok gjaldi þeim 

verð, er fuglinn átti, ok svá, ef hann veit eigi 

hverr á, þá láti hann virða ok lýsa at kirkju eðr 

á þingi innan halfs mánaðar, ok svá hvert mark 

á er. Á fitjum skal fugla merkja, ok sýna mark 

þat 6 grönnum sínum, eigi er lögmark ella. Ef 

maðr nýtir sör merkta fugla óvirta, þá tvígildi þeim 
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er á, en þjófr verðr hann, ef hann lýsir eigi. Í 

hvers landi sem elptr verpa, þá eignast sá er mark 

á, ef hann veitir í sínu landi atróðr í fyrstu. Ok 

svá er þat um alla fugla ok fiska, ef þeir róa í sínu 

landi at fyrst, þó at hann taki við annars land eðr 

á, ok er fyrst í hans landi at róit, eðr í þeim hluta 

vatns, er hann á. Nú drepr maðr vísvitandi merkt- 

an fugl, gjaldi þeim fugl verðaurum er átti, ok öf- 

undarbót með eptir dómi. Nú hafa þar vorpit elptr 

3 sumur Í sama landi samfleytt, þá eignast sá þat. 

erland átti, í hvers landi er hann kreppir, eðr merk- 

ir, ok þó at annarr marki, þá eignast hinn, ef grann- 

ar hans vilja þat með eiði sanna, at þeim þyki þat 

líkast, at þær elptr hafi í hans landi vorpit. En 

hinn hafi fyri starf sitt. 

58. Um veiðar fugla, fiska ok dýra. 

Konungr má láta veiða vali alla á hvers manns 

jörðu er hann vill. (R. B. H. K. Ef matr tekr 

fálka á annars manns jörðu, eigi sá þriðjung verðs 

er tók, en jarðeigandi tvá hluti, eðr leiguliði er á 

jörðu býr). "En hverr sá maðr er fugla veiðir eðr tekr 

egg undan á annars jörðu, bæti fugla ok egg fullu 

verði, ok landnám með þeim er á jörðu býr. Utan 

rött er at veiða á annars jörðu, hverjum er vill, örnu, 

hrafna, smyrla, lær ok spóa, ok alla smáfugla, þá er 

eigi fljóta á vatni, nema rjúpur. Melrakki er á hvers 

manns jörðu óheilagr. Ef maðr fer yfir annars manns 

land, þá er honum rétt at taka fugla ómerkta, „er á 

götu hans eru, eðr egg undan, ef þat er ekki í veiði- 

stöð annars, ok svá fiska, ef liggja á leið hans á 

á 
# 
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brotum, ef þat er eigi í veiðistöð hins. . Ekki skal 

maðr víðara fara yfir landeign annars til þess. 

Björn er Óheilagr á hvers manns jörðu, ok á sá 

björn, er fyrst kemr banasári á hann.  Rosmhval 

eigu menn at veiða á hvers mauns jörðu eðr net= 

lögum, er vill, ok á landsdrottinn hálfan, en sá 

hálfan, er veiðir. Engi maér skal lesa ber á ann- 

ars. manns jörðu, nö grös til heim at bera, utan sá 

lofi er á. En ef hann les, tvígildi ber ok svá grös. 

59. Hvat almenningar skulu kallast. 

Þat eru almenningar, er at fornu hafa verit. Sætr 

má hverr maðr gjöra er vill, er þann almenning 

eigu, ef hann vill þar sitja í sumarsetri, ef þat 

er úr búfjár gangi. En ef 2 menn ganga í eina 

sláttu báðir senn, hafi báðir þat er þeir slá, en 

ef þá skilr á, hvárr þeirra fyr orti á, hafi sá 

sitt mál, er sannar með eineiði, nema hinn leiði 

váttal í mót. Fiskivötn öll í almenningi eru öll- 

um jafnheimil. þar eigu menn at taka fiska ok 

fugla. Engi maðr skal beita í almenningi frá 

krossmessu á vár ok til Bótólfsvöku. þar eigu 

menn at telgja við ok færa til skips eðr búðar, ok 

er þá vitrinn heilagr. Nú koma menn þar á öðru 

skipi, ok fá eigi farm á sitt skip, en hinir hafa 

meir en farm sínu skipi, hvárt þat er viðr eðr hvalr, 

ok þá er rétt, at þeir taki farm sínu skipi, ok bæti 

hinum fyri starf sitt. (R. B. E. K. Ekki á jörð í 
viði þeim er fluttr er úr almenningi nema hann 

liggi lengr en lög vátta). Nú kemr hvalr þá er 

1) Aðrar hafa: fleiri vátta. 
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menn éru í almenningi, þá skal boð upp skera sá er 

næstr býr, ok láta fara alla vega sem dagr endist. Sekr 

er hann 6 aurum við konung, ef hann sker eigi 

boð upp, en eyri hverr er fellir, nema nauðsyn 

banni. Í almenningi skal hval skera hverr sem vill, 

ok burt færa hvert sem vill á skipi eðr eikjum. 

En svá skal fara um þann sem eigi verðr burt 

fluttr sem áðr skilr. En ef skot finnst í hval þeim, þá 

skal sá varðveita járnhval er næstr býr. Nú brenn= 

ir maðr sætr í almenningi, veiðibúð eðr andvirki, 

þat sem þar er, þá sekist sá er þat gjörir 3 mörk- 

um við konung, en tvígildi þeim er hann brenndi 

fyri þat sama aptr jafngott, ok rétt sinn á ofan 

eptir lagadómi. 

Mér hefr rekabálk, ok segir 
um reka viða ok hvala ok ann= 

ara hluta. 

4. kap. Hverr maðr á reka allan íyri landi 

sínu, viðar og hvala, selá ok fiska, fugla ok þara, 

nema með lögum sð frá komit, Ef við rekr á fjöru 

manns, þá skal hann marka viðarmarki sínu, því 

sem áðr hefr hann sýnt 6 grönnum sínum, eigi er 

lögmark ella. Rétt er honum at vaða til ok marka 

þar viðinn, ef hann kemr eigi úr flæðarmáli, ef þat 

er við þá fjöru hans, er festa má reka á... Ok á 

hann þá, þó at á annars fjöru komi sá viðr. En hinn 

er fjöru á skal gjöra orð þeim er við á, ef hann 
2 

veit hverr á. Lýsa á maðr at kirkju markinu, ella 
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er hann sekr þrem aurum við konung. En ef hinn 

gjörir eigi eptir innan 12 mánata, síðan hann fréttir, 

þá lýsi hann út með fullu landnámi sem sá er 

maðr til er land á þar er viðr liggr á. Ef við eðr 
hval rekr í gegnum merkiósa á land upp, þá á 

sá, er land á fyri ofan. Ef vötn eðr lón ganga fyri 

ofan fjöru manns, ok kastar þar hval eðr viði yfir 

malarkamb eðr eyrartanga upp í vatnit þá á sá matr 

þat er land á fyri ofan, ef á land rekr, Helgar þar 

festr hval en mark við sem annarstaðar. Ef nýja 

ósa brýtr upp í gegnum fjöru manns ok rekr þar 

hval.eör við upp á jörðu, þá á sá þat sem fjöru á 

fyri utan. En þó at brjóti nýja ósa upp Í gegn- 

um fjöru manns, þá skal hinn forni ós ráða. Ef 

hval eðr trð verpr á jörðu, upp, þá á sá maðr bæði 
er reka á. En ef þat er jörð gróin yfir viði eðr 

beinum, þá á sá maér bæti, er jörð á... En þar 

sem tré eðr bein finnast í jörtu, hálfu ofar en nú 

gengr flóð yfir, þá á sá maðr, er jörð á fyri of- 

an, hvárt sem er bein eðr viðr. Ef trð eðr bein 

eðr tálkn eru í flæðarmáli, þó at sandi sé vorpin 

eðr grjóti fest, þá á sá maðr þat allt, er reka á. 

Nú eru ósar at merkjum, þá á hverr þeirra reka 

til miðs óssins. Ef reka festir í miðjum ósnum, 

þá á hálfan reka hverr þeirra. Nú rekr hval eðr 

við upp eptir miðjum ósnum, ok kastar á svárðfast 

land eðr festir í vatnsbökkum fyri ofan rekamark, 

þá á sá er jörð á. eðr eyrar, ef þar festir á, nema 

festi í miðjum ósnum, þá skal rekinn jafnt hverfa 
til hvárs landsins, ok allt þat er þar festir. Ef birki- 

við rekr út um merkiósa, þá á sá þat, er jörð á fyri of- 
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an, reka þann, er við rekr á. Ef við rekr at ósum ofan 

ok festir í eyrum, eðr rekr á land upp, þá á sá þann við, 

er jörð á nema einn maðr eigi skóg allan, þá á sá. 

2. Um fiufningar. 

Hverr maðr má fénýta sér við þann allan er 

hann finnr fljótandi fyri annars landi út frá reka- 

marki. Taka má maðr þá hval ok við fyri ann- 

ars landi at flytja, er engi er ván at festi, nema 

svá sö nær þeirri fjöru, er. reka má á festa, at 

þaðan megi sjá fiska af borði, ef eigi bæri land 

fyri, ok svá á allar flutningar at taka. Ef maðr 

flytr við sinn á annars manns fjöru, þá skal sá viðr 

þar eigi lengr liggja en 3 nætr, ef þat er reka- 

fjara, nema nauðsyn banni, ella bæti sá er við 

flatti fullu landnámi ok skaðabót þeim er reka á. 

Rött er honum at færa á land upp úr fjöru ok hafa 

„þaðan flutt innan 12 mánaða þaðan frá. Allir menn 

eiga at veiða fyri utan netlög at ósekju. En 

þat eru. netlög, yzt, er selnót stendr grunn 20 

imöskva djúp at fjöru, ok komi þá flár upp úr sjó. 

Ef maðr kaupir reka af landi manns at lögmáli 

röttu, ok skilja þeir þat eigi gjörr en svá, þá á 

landeigandi af fjöru þeirri álnar löng kefli öll ok 

þatan af smærri, en rekamaðr á þar við allan ó- 

telgdan, þann er þar rekr upp, ok svá hvali þá 

alla, er þar hlaupa kvíkir á land, nema menn valdi. 

Ok svá á hann þá hvali alla, er þar rekr upp: Sá maér, 

er land á, á þar þara allan, ok fugla alla ok rostunga, 

sela alla, ok svá ef maðr drepr þar sel. Hann á þar ok 

hnísur allar ok háskertinga, ok fiska alla, nema þar 
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reki fleiri senn á land en 5?, þá á rekamaðr. 

Landeigandi á þar flutningar allar. ok vágrek allt, 

ok hvali þá alla, er fyri mönnum hlaupa á land 

upp, ok veiðar allar í netlögum ok í fjörunni. Ef vitr 

flýtr í netlögum, þá á rekamatr þann. En ef ut- 

arr er viðr, ok má þá sjá fisk á borði, þá á sá 

maðr er jörð á, ok allt þat er þar flýtr, en fjöru=- 

maðr á allt þat sem í netlögum flýtr, hvárt. sem 

net er á landi eór skeri. Ef sker eðr eyjar liggja 

fyri landi manns, þá á sá þat, ok reka þann all- 

an, er því fylgir, er meginland á næst, nema með 

lögum sð frá komit. 

8. Hverr festa skal hval, ef rekr. 

Ef hval rekr á fjöru manns, þá skal sá er á 

landi býr þar næst festa hval þann, hverr sem 

fjöru á, ok hafi slíkt fyri starf sitt sem fyr skilt 

leiguliða, þótt landsdrottinn búi sjálfur á jörðu, 

Hann skal festa hval þann festum, at eigi sð ó- 

sterkari en reip þau 10, at tveggja manna afli 

haldi hvert, ok sð þá borinn annarr endir um stokk 

eðr stein.  Rött er honum at skera festar af sjáll- 

um hvalnum. Okef svá er festr, þá ábyrgist hann 

eigi, þó at út taki hvalinn. Ef sumr er festar= 

stúfr á landi, en sumr í hval, þa á sá hvalinn er 

átr átti, þó at á annars fjörn komi. Hann skalí burt 

flytja hvalinn, hvárt sem hann vill á skipieðr eikj- 

um, ok neyta þar einskis, nema vatns og haga. „En ef 

6 skynsamir menn sanna þat með eiði, at hvalr sé 

ver festr en nú var talt, þá á sá ekki í, er festi, 

Aðrar bæta við: með einu sjóarfalli, 

* 
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þó at út taki, ok ábyrgist at öllu, ef annarr á hval. 

Hann á þegar er hvalr er kominn at senda mann 

þann, er fari fullum dagleiðum, at segja þeim er 

reka á. En landbúi skal skera hval til fjórðungs, 

ok þeir menn er hann fær til, þar til er rekamaðr 

kemr, eðr hans lögligr umboðsmaðr, þá skalu þeir 

ráða þeim, er óskorinn er, en ef Aeiri menn eiga 

þar í reka, þá skal þeim orð gjöra er mest á í, 

en hinna hlut skal hann varðveita! sem hann eigi 

sjálfr, ok ábyrgjast við handvömmum sínum. Nú 

sker maðr hval á fjöru, ok tekr þjósir út, tálkn 

eör bein, ok rekr á annars fjöru, þá á sá þat er 

fjöru á, ef þat er lengra frá fjörumarki hins en 2 

hundruð faðma tólfræð.  Svá er ok um garnir ok 
seymi, ok allt þat er fémætt slítr út af hval. En 

ef urgur eru í þjósum þeim er út slítr, þá helga 

þær þeim, er hval átti í fyrstu. Nú þó at hvalr 

sé minni en festingar hvalr eigi at takast, þá er 

sá jafnskyldr er á jörðu býr, at festa hinn minna 

sem hinn meira, —Állt þat er fömætt rekr á þá 

fjöru, skal hann úr flæðarmáli færa sem hann eigi 

land ok reka, ella ábyrgist hann at öllu við reka- 

mann. Laus er sá maðr við reka varðveizlu, er á 

jörðu býr, ef rekamaór hefr öðrum umboð fengit at 

lögum, ok skal sá þá fyri sjá ok ábyrgjast svá 
sem hinn skyldi. Ef nokkurr maðr kallar sá til 

meira hvals en fyr hefr haft, sem menn vita at nokk- 

ut á í reka, þá skal honum þó til handa skipta, yfir 

þat er rekamaðr veit at hann á, hálfu ninna hval 
en hann kallar til, en sá þeirra sem at telr skal 

3) Aðrar bæta við: ok selja. 
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setja fimmtarstefnu, ok fara svá at þeirri stefnu 

sem fyr váttar, Nú prófast svá, at annarrhvárr 

hefr logit, gjaldi sá tvennum gjöldum þeim er á, 

ok kostnað sinn allan, þann er hann hefr fyri haft, 

ok konungi hálfa mörk í ránbaug. Nú kemr hvalr 

eðr tré á rekamark, þá eigi svá hverr sem reka 

á undir. 

4, Ef skot finnst í hval. 

Ef hval rekr á fjöru manns, ok á fjörumaðr 

þann allan, ef eigi er skot í. En ef skot finnst 

í hval, þat er þingborit mark er á, þá á skotmaðr 

hálfan, ef hann kemr til, áðr hans hlutr er allr 

virðr ok veginn, ok af fjöru fluttr. En svá skal 

maðr skots leita sem hann ætti skots ván í hval á 

annars fjöru. Sá maðr á vætt spiks af skotmannshlut 

er fyrstur finnr skot. Ef fjörumaðr veit hverr skot 

á, þa skal hann gjöra honum orð, ef hann er svá 

nær, at fara megi þann dag?, er þá er, ef hann 

færi árdegis. En svá mikit skal hann hafa af síð- 

ara degi sem var þá af hinum fyrra, er hann var 

sendr. En ef hann gjörir eigi orð skotmanni, þeg- 

ar skot finnst, þá er hann sekr mörk, hafi konungr 

hálfa, en skotmaðr hálfa, ok slíkan hfal sem hon- 

um væri at lögum orð gjör. Landeigandi á at 

skera til fjórðungs skotmannshlut, þar til er skot- 

maðr kemr til, ok ábyrgist hann þá þann hval við 
skotmann. Síðan skal skotmaðr ráða hinum ó- 

skorna, ok ábyrgist sjálfr þann, þá er hann kemr 
til. Ok ef hinn dylr, at hann eigi þat skot, þá 

!) Aðrar bæta við: tvívegis. á 
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skal skotmaðr láta bera tveggja manna vitni með 

svörnum eiði, at þat er hans skot, ok eigi gaf 

hann né galt, ok eigi sölum seldi, svá þeir vissi.“ 

En ef hinn vill þá eigi þann hval lausan láta, sæki 

sem vítafð. En hverr er leynir skotinu, þá er hann 

þjófr útlægr, ok skiptist fé hans eptir því sem seg- 

ir í óbótamálum. Nú sker maðr hval undan fest- 

um um nátt, ok fara þeir tíl sem eigi eiga í, þá 

sekist sá hverr er þat gjörir 13 mörkum við kon- 

ung, en þeir hafi hval sinn sem eigu. 

5. Ef slkotmaðr kemr eigi til hvals. 

Hvervetna þar sem skotmaðr kemr svá til skot- 

hvals, at sumr er Óskorinn, þa skal hann ráða hin- 

um óskorna jafnan, en hinn hafi fjórðung af þeim 

er hann skar. Ok svá skal jafnan fara, ef skot- 

maðr kemr fyr til hvals, en hans hlutr er allr virðr 

ok veginn, ok af fjöru fluttr. Nú kemr engi til at 

kalla til skots þess, er þar er fundit, þá á land- 

eigandi at varðveita skotið, ok hafa skotmanns 

hlut hálfan, hversu sem hann kemr kaupi við 

skurðarmenn. Skotmannshlut skulu virða 6 skyn- 

samir menntil vaðmála. Nú eru fleiri skot í hval 

en eitt, þá á sá hval, er fyrstr kom banaskoti 

á hann, ok þingborit mark hafði. Ekki sakar ef í 

spik kemur. Ef maétr veiðir hval þann, er áðr er 

banvænn af þingbornu skoti, þá á sá skotmanns- 

hlut er skaut fyrri, en hinn fyri starf sitt eptir 

6 manna dómi. þeir skulu skothval virða er 

skynsamir menn eru, ok næstir búa því er skot 

finnst. Sá matr á at varðveita skotmannshlut er 

é 
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2 
land á, ef annarr á reka, en hálft á hverr bein 

ok tálkn. Landeigandi á heimting við rekamann, 

ef hvalr er seldr áðr en skot finnst, en skotmaör 

við hann. Ef hval slítr út þann er menn hafa 

skorit, ok finnst skot í, hvar sem á land rekr, þá 

á skotmaðr heimtu af öllum þeim, er þá fjöru áttu, 

er sá hvalr kom. Ok sva ef menn finna eðr skera 

hval á floti, þá skeri til helmingar, ef lögliga er 
virðr, en til fjórðungs, ef eigi er virðr. Sá matr 

er skot hefr at varðveita, skal sýna þat ok segja 

til marks á skotinu á alþingi, ok svá til nafns síns, 

etr umboðsmaðr hans, ok hversu mikit fð fylgir 

skoti, ok lúka þar á þinginu þeim er taka á, eðr fá 

fullar vörðslur. Ef fleiri menn hafa þat fé at varð- 

veita, þá skulu þeir svá gjöra, þegar hann hefr 

sagt til skots. En ef nokkurr vill eigi greiða skot= 

fð, sæki sem vítafð, hvárt sem sækir skotmaðr eðr 

hans umboðsmaðr, eðr landsbúi sá er hval seldi. 

Nú verðr hvalr eigi virðr, þá skal skotmannshlutr 

til fjórðungs skorinn hafa verit, ella til helmings, 

ef skeyti kemr eigi til áðr hans hlutr er allr virðr 

ok veginn, ok af fjöru fluttr. Hvalskyti hverr skal 

sýna grönnum sínum 6 mark á skoti því er hann 

vill hafa, ok síðan í lögröttu, nema hann hafi keypt 

þingborit mark, eör honum sö 180, gefit eðr goldit. 

ok hafi hann þar vátta til, þá er honum þat jafnheim- 

ilt sem hitt.. Nú kemr skotmaðr eigi til hvals áðr 

hans hlutr er virðr ok veginn, ok af fjöru fluttr, en 
umboðsmaér hans kemr til, þá skal skotmannshlutr 

til helmingar skorinn hafa verit, ok skal hann því 

at eins burt hafa þann hval, er skotmaðr hlýtr, 
12 
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nema hann láti bera vitni um at hann er umboðs- 

maðr hans, eðr landeigandi lofi ella. 

6. Ef maðr finnr hval á floti. 

Ef maðr finnr hval á floti, þá skal hann flytja 

hvert er hann vill, ef hann er utar fyri annars landí 

en fisk sör á borði, þat skal vera þorskr flattr áln- 

ar í öxarþærum á því borði er til lands veit, skal 

út leggja til sýnar, ok þaðan til at sjá sem lengst fjar- 

ar. Ef menn koma til, þá er hann hefr festar bor- 

it:í hval; þá er hann eigi skyldr við þeim at taka, 

ef hann fær fluttan. Ok þó at þeir beri festar í 

hval, þá eiga þeir ekki at heldr. Nú koma þeir 

eigi hval til lands, er meittu liði hinna, þá skulu 

þeir ábyrgjast hvalinn við þá, eptir því sem 6 skyn- 

samir menn virða. 

7. Um ílutningshval. 

þess hvals er fluttr. er eigu flytjendr þriðjung, en 

landeigandi tvá hluti, nema skot finnist í, þá á 

skotmaðr þriðjung, ok skal sá skotmannshlutr at öllu 

svá fara sem um rekahvalskilr. En þeir menn, sem 

fyrst bera festar í hval eiga at hafa finnanda spik ', 

af honum þat er 30 átta fjórðunga vættir, hálft hvárt, 

spik ok rengi. „Ef hvalr er tvítugr eðr lengri ó- 

skertr eðr svá skertr, at hann sö eigi minni þess 

kyns hvalr, þat á allt af flutningar - þriðjungi at 

taka; en ef þeir háfa nokkut skorit á skip sitt, en 

flytja þat sem eptir er, þá skulu þeir þat fyri finn= 

anda spik hafa, en skipta sem öðrum hval því sem 

1) Aðrar bæta við: þó at fleiri sðu at flutningu. 
. 
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Meira er. Ef landeigandi er at flutningi, þá á hann 

kost at flytja hvalinn á sitt land. Ef þangat er 

lengra, þá ábyrgist hann hvalinn við sína lagsmenn, 

ef þeir missa fyri þat. Ef landeigendr eru fleiri at 
flutningi, þá skal.á þess land flytja sem land á 

næst, En ef skynsamir menn bera, at hvalr sé á 
annat land fluttr en lög segja, þá á sá landshlut 

í hval, er þat land átti, at hvalr væri rétt fluttr á. 

En hverr þeirra sekr mörk við hann, er at flutn- 

ingi var. Ok ef þeir menn látalausan hvalinn, er 

hönd hafa at, þá skulu þeir til fjórðungs skorit 

hafa. Ef griðmenn manns finna hval á floti, ok 

á bóndi verk þeirra allt, þá á hann hvalinn,“ En 

ef hann á fiski þeirra at eins, þá á hann ekki meira 

en sýslan dvaldist sú er hann átti, eptir því sem % 

6 skynsamir menn meta, ok skiphlut sinn at áuk, 

ok ábyrgist þeir svá skip sem áðr. Nú flytja menn 

hval úr almenningi, þá eignast þeir eigi, nema 

þeir beri fyr festar á land, en þeir láta hval laus- 

an, ok festi. sem fyr váttar, ella er þat rekhvalr. Nú 
rekr hval svá fyri veri eðr straumi, at hann ræðr 

skipinu, en skipit eigi honum, þá er sem þeir ag 

„ófundit hval. 

8. Enn wim flutninga. 

Ef menn flytja hval þaðan frá landi manns, er 
Sjá má fisk á borði, þá á sá hval er áðr átti, en 
hverr þeirra sekr mörk við hann, ef þeir vissu. í 

fjörðum eðr sundum, þar sem hvalr flýtr svá at sjá 

má fisk á borði af fleiri löndum en einu, þá eiga 
Þeir allir jafnt hval, er land eigu svá nær, þó at 

s ti 

SF ap. 
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einhverr þeirra flyti á sitt land, nema af einhvers 

landi standi svá mikit veðr, at þangat mátti eigi 

flytja. Ef menn reka hval á land manns, þá eiga 

þeir tvá hluti, en landeigandi þriðjung. Ef menn 

finna hval í vökum utar en fisk sér á borði, þá á 

sá er fyrstr finnr allan þann, er hann kemr á ís 

mpp. Nú koma menn at ok bera vápn á hvali þá 

ok festa við ísbrún, svá at eigi má sökkva, þá eiga 

þeir er veiða. En þeir sem síðarr koma til, 

ok neita hinir líti þeirra, ok sökkr hvalr fyri þat, 

þá ábyrgist þeir er fyrri komu til eptir manntali 

við þá:þann hval. En hvat sem þeir fá af, þá 

skulttsþeir þar á land bera, sem þeir vilja. En ef 

Ilandsdrottinn telr at, ok segir, at þeir spilli þar 

engi hans eðr haga, bæti sem 6 skynsamir menn 

meta skaða, ok landnám með, þeim er gras á eðr 

jörð. . En ef hann leggr á hólkn eðr holt, eðr fjörn, 
þar sem engi er skati at, flyt! burt at ósekju. Nú 

finnr maðr hval á ísum, nær landi, ok þó fyri ut- 

an netlög, þá á hann hálfan, ef kvikr er, en land- 

eigandi allan, ef dauðr er. Nú gemgr vök allt at 

landi sú er menn særa hvali í fyri utan netlög, ok 

renna þeir kvikir á land upp, þá á svá at fara um 

eiginorð þeirra sem menn reka þá upp með skipum. 

En þó at menn skjóti hvali í vökum með þingborn- 

um skotum, þá eiga þeir eigi heldr en aðrir menn. 

nema dauða reki á land, þá eiga þeir skotmanns- 

hlut.  Hverr maðr á veiði sína, fyri utan netlög. 

þat er veiði, er maðr flytr á skipi til lands, en 

flutningr ella. Ef matr veiðir hval í rekamarki, 
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ok þó fyri utan netlög, þar er fisk str á borði, 

þá á sá allan er veiðir. 

9. Um selaveiðar fyri annars manns 

jörðu. 

Ef maðr hittir net í látrum sínum ok sel í, þá 

á hann sel ok svá net, þar til sem hinn leysir út 

með landnámi. Nú má maðr skjóta sel,af skipi, 

ef hann fer réttleiðis, hvárt sem selr er á sjó eðr 

landi, nema selr liggi á látri því, er stilli er til 

hlaðit, þá veiðir hann þeim er látr á. Nú skýtr 

maðr sel af landi, ok er eigi stilli tilhlaðit, þá skal 

sá sel hafa, er látr átti. Nú ef stilli er til hlatit 

þá skal bann hafa bæti sel, ok landnám með. Nú 

lýstr maðr sel, ok finna þann aðrir menn, þá á 

sá hálfan er Íaust, en sá hálfan er fann á floti, 

en sá skutul sinn er skaut, ef skutill fylgir. Ef 

rekr á land manns háfr, hval, björn, rostung, hnís- 

ur ok sel, ok finnst skot í, þá á sá þriðjung er 

skaut, ef hann hefr vitni til skots síns, ef eigi er 

þingborit, þá skal sá maðr er á landi býr, því er“ 
á rekr, lýsa því skoti at kirkju eða á þingi innan 

hálfs mánaðar. Ef maðr hittir á sel eðr hnísu eðr 

aðra fiska utan hval fyri ofan marbakka, ok: færir 

Þeim er á jörðu býr, hafi hann fimmtung af, en 

jörð 4 hluti. En ef hann færir burt, færi aptr ok 
leggi á landnám. 

140. Um hvalflntninga á helgum 
dögum. 

Ef hvalr er fluttr eðr skorinn Á helgum degi, þá 
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skal gefa af hinn fmmta hlut þeim er fluttr er, 

ok af svá miklu sem skorinn er á helgum degi, 

en eigi er meira skylt. Af selaveiti, ok allri þeirri 

" sem löghelgan dag er veidd, skal gefa hinn fimmta 

hlut fátækum mönnum þar innan hrepps sem á land 

kemr, þeim er eigi gjöra tíund. Ok skulu hrepp- 

stjórnarmenn þessu skipta milli fátækra, því at svá 

hefr forn lög verit ok vani. En hverr maðr, er 

þetta vill eigi greiða, er sekr 6 aurum við konung. 

11. Um flutning hvals úr almenningi. 

Ef menn flytja hval úr almenningi, þá skulu þeir 

fylgja festum tillands, ef þeim er óhætt fyri stormi. 

„ok brimi: Nú skiljast þeir fyri þat við, at þeim er eigi 

óhætt, þá eigu þeir þó hvalinn, ef á þat land rekr 

er þeir vildu á flytja. En ef annarstaðar kemr, 

þá: er þat rekhvalr. 

42. Um vagrek, 

þat heitir vágrek, er rékr á land manns, lík eir 

vara, ok: allt þat er fömætt er ok menn hafa átt, 

þó at þat sé viðir telgdir, hvárt sem því kastar á 

land með líkum: eðr öðruvís. —Landeigandi skal 

vágrek varðveita, hverr sem réka á. En sá er á 

jörðu býr skal allt færa úr flæðarmáli, og gjöra 

orð landsdrottni. En sá þeirra færir lík til kirkju 

sem betr kemst við, ok hafi af fénutil þess kostn- 

aðar slíkt sem þarf. Sá er á jörðu býr skal á- 

ábyrgjast föt, ef af hans vanrækt slítr út.  Vág- 

rek skulu virða 6 skynsamir menn. Síðan skal 
landsdrottinn hafa þát ér við spjöllum liggr, eðr 
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Selja. öðrum, ef hánn vill, ok varðveita sem áitt 

fé, ok ábyrgist hann þá eigi. Ef sá maðr kemr 

til vágreks, er röttar heimildir þykist :á eiga, ok 

hefr til þess skilrík vitni, ok sver hann til lýritt- 

areið, hvárt sem þat er arfr manns eðr Öðrnvís, 

þá skal hann hafa sem hann kallar til, en verð 

fyri hitt sem lógat er. Nú koma eigi eigendr til, 
þá skal láta segja til á þingi, hvat fð þar er rek- 

it. Hann skal svá jafnan laust láta sem eigendr 

koma til, annathvárt fé eðr verð. En þat sem engi 

verðr eigandi til, þá eignast hann þat.. En ef lands- 

drottinn lætr eigi virða vágrek eðr fer öðruvís með, 

en nú var talt, þá skal hann gjalda tvennum gjöld- 

um, er eigandi kemr til, ok er hann þó sekr mörk 

við konung. En ef hann leynir því fé, eór villir 

heimildir at vágreki, þá er hann þjófr, ef þat fé 

er svá mikit: at þjófssök nemr. 

Hör hefr hinn sjöunda hlut 
lögbókar, ok heitir kaupa= 

hálkr. 

1. Um grip. 

þat er nú því næst, at várr skal engi fyri öór- 

um taka. Ekki skulum vér oss at gripdeildum 

Björa; dóms er hverr maðr verðr fyri sínu at hafa. 

En sá er fyri öðrum tekr, skal. þat aptr færa, ok, 

bæta. þeim fullrötti, er hann tók fyri?, en kon- 

Wngi 3. aurum fyri þat, er hann tók rangliga, en 

1) Aðrar bæta við: eptir lagadómi, 

a 

a 



184 Kanpabálkr. 

sæki sitt eptir lögum síðan. Ef lendr maðr cór kon- 

ungs umboðsmaér tekr upp bú bónda ótalt eðr ó- 

dæmt, eðr veitir honum aðra fjárupptekt ólögliga, 

þá skal hann þat allt aptr færa, ok þó sekr 10 

mörkum við konung. En hverr sá mörk, er hon- 

um veitir lið til þess, en þeim er föt átti fullrétti 

eptir lögligum dómi. 

2. Hvernig maðr skal krefja fjár 
sins. 

Ef maðr krefr mann til fjár síns, þá skal hann 

svá kröfu verjast, at kveðast þá skuld öðrum gold- 

it hafa, ok: nefna vátta sína þá er við váru, stund 

ok stað. Nú ef váttar eru innan höraðs, en þá er 

svá, ef vatnsföll deilast í milli til héraða, þá skal skapa 

þeim leiðarlengd til. En ef váttar eru utan hör- 

aðs, þá skal gjöra þeim lagastefnu, at þeir komi 

þar, ok beri vitni þat sem þeir váru við. Nú bera 

þeir svá vitni, at þeir váru þar við, er hann lúkti 

þeirri skuld sér af hendi þeim í hönd er átti, eða 

hans lögligum umboðsmanni. En sá er lögligr, 

er hann hefr til þess umboðs 2 löglig vitni, þá 

hefr hann rött varða kröfu þá. þat heitir ályktar- 

vitni, þar skulu ekki andvitni í móti koma. þess- 

ir menn megu eigi! vitni bera:  Sakaðr þjófr!. 

meinsærlsmaðr, eigi yngri en 15? vetra, fjórmenn- 

ingr at frændsemi og mægðum, nema þeir sé báð- 

um jafnskyldir. (R.B.H.K. 15 vetra gamall maðr 

skal vera vitnisbærr, ok eiga sjálfr rétt á sér, ef 

honum verór með öfund misþirmt, ok svá skal fjár= 

3) Aðrar kafa: sakaðr, þjófr. *% Aðrar: 16. 
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haldsmaðr hans fullu fyri svara af hans gózi, ef 

hann kann brotligr at verða). Rðtt er, at þeir menn 

beri vitni, er verit hafa mágar manns, ef þá er eigi 

mægð, er vitni þarf at bera. Taka mega tveir við 

eins manns vitni, ok er sá frumváttr er við var í 

fyrstu, ok er hann eigi færr annarr er við var, ok 

hafi hinir áðr heyrt hans vitni, þá er þat vitni jafn- 

fullt sem þeir hafi allir við verit fyri öndverðu. 

Fegðar tveir eðr bræðr tveir eru sem einn maðr í 

hverju. vitni, nema tveir menn nefni þá til, utan 

þeir sö staddir við deild manna, eða vígaferli. All- 

ar þær skuldir, er eiðar koma til, þá skal einn 

eyris synja, en 2 tveggja, 3 þriggja. En þó at 

skuld Í sé meira, þá kemr eigi meiri eiðr til en 

lýrittareiðr. Hvervetna þar sem menn kaupa sam- 

an at lögum, þá skal aptr ganga oftalt, en fram 

vantalt, þar til sem þeir hafast röttar tölur við. 

3. Hvernig krefja skal vitaskuldar. 

Ef maðr á fé at manni þat er váttar vita, eðr 

við er gengit, þá skal sá, er skuld á at heimta, 

krefja fjár síns við vátta 2, hvar sem hann hitt- 

ir þann er gjalda á. (R. B. E. K. Nú krefr maðr 

mann fjár síns í röttan gjalddaga, þess er váttar vitu, 

eðr við er gengit, þá er vel, ef hann geldr, ella 

stefni honum heim á 14 nátta fresti, ok krefi {hann 

þar fjár síns. En ef hann vill eigi greita, þá stefni 

honum þing, ok krefi þar enn skuldar sinnar. Nú 

vill hann eigi greiða, þá sekist hann 2 aurum fyri 

hverja kröfu. En þaðan af þinginu skal sækjandi 

1) Aðrar hafa: fð. 
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nefna svá marga menn sem hann þykist þnrfa, ok 

fara til heimilis þess manns, er skuldina átti at 

gjalda, ok virða honum þar fé sitt, ok fullrétti ept- 

ir lagadómi af fð þrjóts). Ok eru allir bændr skyld- 

ir til þessarar ferðar. Sekr er hverr bóndi 2 aur- 

um við konung er eigi vill fara. Umboðsmaðr kon- 

ungs er skyldr til at:fara, ok öðlast með því hálfa 

mörk konungi til handa. En ef hann vill eigi fara, 

þá fellir hann með því konungs sekt. Nú standa 

menn fyri ok verja með oddi: ok eggju, þá. falla 

þeir allir útlægir ok óhelgir, er fyri standa, en hin- 

ir allir friðhelgir er til sækja, ok laga vilja gæta. 

En þó at þeir. falli eigi, er fyri standa, þá er sá 

þó sekr 18 mörkum við konung, er skuld átti at 

gjalda, en hverr hinna mörk, er fyri stóð með honum. 

4. Um eindagat fe. 

Nú er lánsfé ok dæmt fé, ok allt þatfö er vitni 

6 vita, eðr sá gengr við er lúka á, þá skal svá 

sækja sem nú var mælt. En allt þat fé er vitni 

veit at eindagat er, þá skal maðr svá njóta vátta 

sinna í eindaga sem hann hafi honum heim stefnt. 

Nú kemr sá eigi til, er föt skyldi taka, en hinn 

kemr til.er lúka á, þá skal hann bjóða fé í ein- 

daga, ef nokkurr er sá þar kominn, er um sé boð- 

it með váttum at taka þat fð, ok ef sá er þar, þá 

skal honum í hönd selja. En ef engi er sá þar, 

þá skal sá segja föt úr sinni ábyrgð er lúka á, 

ok virða löt lögliga, ok hafi síðan sjálfr, ok áhyrg- 

ist við sínum handvömmum, þar til er sá kemr 

til, er þá skuld á at taka at lögum, þá skal þeim 
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í hönd selja. Eigi er maðr skyldr at taka við 

kvikfð fyr en 6 vikur eru af sumri. Sex skynsam- 

ir menn skulu virða kvikfð allt. Nú kemr sá maðr 

eigi til, er heimta á kvikfé, innan hálfs mánaðar 

forfallalaust, þaðan frá er goldið var lögliga, þá 

skal hinn hafa þat kivikfð leigulaust til annara far- 

daga, er þá skuld á at lúka, ok láta laust er eig- 

andi kemur eptir eðr hans umboðsmatr.. Ef maðr 

sendir annan. mann til gjalddaga fyri sik með fé, 

þá er hinn eigi skyldr til við at taka, nema hann 

viti, at sá maðr hefr jafnmikit fjö sem hann geldr. 

Ok eigi er maðr skyldr at greiða umbotsmanni íð, 
nema hann láti sverja 2 skilrík vitni þat umboð 

áðr þar sem fé er goldit. Nú á maörfð at manni, 

þar sem eigi vitu váttar, þá skal sækjandi stefna 

honum heim til kvöðu, ok kveðja hann þar þess 

fjár, er hann kallast eiga at honum.  MHinnsskal 

annathvárt festa fð eða synja slíkum eiði sem fyr 

segir. — Nú vill verjandi hvárki eið vinna, né fé 

festa, þá sannar hann sér skuld þá á hendur, ok 

sæki at fyrri sókn. Nú kaáupast menn við, ok er 

eigi ákveðit nær gjaldast skal, þá gjaldist at næst- 

um fardögum eptir. 

5. Hvat lögaurar eru. 

Ef mæltir eru lögaurar með landsmönnum hér, 

ok þó at maðr mæli svá við annan: at þú skalt 
mér vaðmál fá, en skylr eigi frá aðra aura, þá 

Neitar hinn eigi lögaurum, ef eigi eru vaðmál til. 

Nú er lögeyrir 6 álnir vaðmáls, nýtt ok ónotið, 

tveggja álna breitt, ok eigi því lengra at jaðri en 
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hrygg, at muni alin í 20 álnum, ok skal stika hvárt 

er vill at hrygg eðr jaðri, ok svá kosti sem tekit 

er á alþingi. At skemmra jaðri skal stika ef skakkt 

er.  Mórent vaðmál, 6 álnir fyri eyri; geldinga klipp- 

ingar 6 fyri eyri; haustlamba gærur 6 fyri eyri; 

eyrir gulls þess er stenzt elding fyri 60 aura; eyr- 

ir brennds gilfrs fyri 6 aura; járnketill nýr ok ó- 

eldr, ok vegi 4 fjórðunga, ok liggi í 8 skjólur, fyri 

15 aura. þat er katlamáls skjóla, ef tré er sett 

í lögg, ok tekr öðru megin á þröm upp, 12 þuml- 

ungar meðalmanni í naglsrótum.  Stæltur ljár egg- 

elningr, ok vegi 18 aura, heill ok stálsleginn. þeir 

skulu veru 3 fyri 2 aura. Átta fjórðunga vætt 

blástrjárns fyri 5 aura; vætt fellijárns fyri 6 aura. 

6. Um fjárlag. 

þetta er enn fjárlag svá sem lagt er dýrt á vár 

í því héraði: kýr 8 vetra gömul, ok eigi yngri en 

at öðrum vetri, ok hafi borit 2 kálfa, heil ok heil- 

spenut, ok hafi kelft um vetrinn eptir Pálsmessu, 

eigi verri en meðalkýr, höraðsræk at fardögum. 

Þrjú vetrgömul naut við kú; tvö tvævetr naut við 

kú; kýr geldmjólk eðr kvíga at fyrsta kálfi 2 aur- 

um verri en kýr; uxi 4 vetra gamall geldr eðr 

gráðr við kú; uxi þrevetr tveir hlutir kúgildis, ok 

kýr geld með sama lagi; vxi 5 vetra þriðjungr 

annars kúgildis; uxi 6 vetra tveir hlutir annars 

kúgildis; uxi 7 vetra fyrir kýr 2, ok svá þó at 

eldri sð landgenginn. Arðruxi gamall á vár, hann 

er metfð. Sex ær við kú, 2tvævetrar ok 4 gaml- 

ar, ok fæði lömb sín, órotnar, loðnar ok lembdar 
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at fardögum; sjö lambskotur við kú; átta ær al- 

geldar, þriggja vetra ok eldri, við kú; átta lamb- 

gimbrar, ok fæði lömb sín, við kú; átta geldingar 

tvævetrir við kú; sex geldingar þrevetrir við kú; 

fjögra vetra gamall geldingr ok annarr tvævetr við 

2 ær; hrútr tvævetr algildi; 12 vetrgamlir sautir 

við kú. Allt þetta fð skal vera gilt, ok í ullu. 

Þþrevetr forustugeldingr ok eldri, þat er metfð. Geitr 

6 með kiðum, ok svá farit sem ám með kúm; en 

átta algeldar við kú, þrevetrar ok eldri. Sjö lamb- 

skotur við kú?; átta hauðnur, ok fæði kið sín, 

við kú; átta tvævetrir hafrar við kú; fjórir kjarn- 

hafrar, en fjórir algeldir við kú; 6 þrevetrir við 

kú; þrír hverir, fjögra vetra gamall hafr, ok ann- 

arr tvævetr fyri geitr 2; tvævetr? hafr jafn geit. 

Ef hafrar era eldri en nú eru taldir, þat er metfe. 

Tólf vetrgamlir geitsauðir „við kú, hálft hauðnur 

ok algeldingar, en hálft kjarnhafrar ók geldhafrar; 

hestr fjögra vetra gamall ok eigi eldri en 10 vetra, 

heill ok lastalaus, jafn við kú; hross með sama 

aldri, heilt ok lastalaust, fjórðungi verra en kýr; 

hestr þrevetr jafn við hross; hross þrevett tveir 

hlutir kúgildis; trævett hross ok hestr tvævetr við 

kú: þrjú vetrgömul hross, ok eitt hestr í, við kú. 

Ef maðr geldr eitt hross vetrgamalt fyri þriðjung 

kúgildis, þá skal fylgja eyrir. þetta skulu vera 

meðal hross. Stóðhestr ok sé verði betri fyri vígs 

sakir. Geldr hestr ok sö verði betri fyri reiðar sakir. 

Ok fylhross í stóði, þat er allt metfö.  Sýr tvæ- 

1 „Sjö... við kú“ vantar Í flestar bækr.  % Aðrar 

hafa: þrevetr. 
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vetr ok eldri með 9 grísum við kú.  Albreitt lör- 

ept 3 álnir fyri 2 aura. Enskt lérept tvíelnt, 2 

"álnir fyri eyri. Mörk vax fyri eyri. — Skrúðklæði 

nýskorin. ok óskorin, hafnar vaðmál ný ok ónotin, 

kattaskinn ný ok lambaskinn, flatsmíti nýtt ok 

vörusmíði nýtt, teint járn, eyrkatlar nýir, þat er 

allt metfð, ok þó röttgoldnir lögaurar. Allt metfð 

skulu virða 6 skynsamir menn, 8 af hvers hendi. 

Þrjár átta fjórðunga vættir gamalla sauða ullar við 

kú. ' þrjár vættir mjölvægs matar við kú. Vætt 

vetrgamalla sauða ullar ok öldungs húð, þriðjungr 

kúgildis, ok bæti eyri hvárt; kýrhúðir 2 við öld- 

ungshúð. Rétt er ef snöggvar ær eru goldn- 

„ar, at láta fylgja væit ullar 20 ám. 

7. Um öreiga skuldir. 

Ef öreigi á manni skuld at gjalda, sá er látið 

hefr peninga sína fyri eldi eór skipbrotum, eðr 

öðrum misferlum, sveri eineiði, at hann skal lúka 

þá skuld, þegar guð gefr honum. efni til, ef eig- 

andi heimtir, ok hefr hann eigi áðr við óskil kenndr 

verit. Nú krefr maðr skuldar þann öreiga, er eigi 

eru slík tilfelli er fyr voru töld.  Varðveiti hann í 
gæzlu ok kveði þings, ok láti fara lausan á þing 

fram, ok bjóði frændum hans at leysa hann undan 

skuld þeirri, er hann á at lúka. En ef þeir. vilja 

eigi leysa hann, þá dæmi þingmenn, at hann vinni 

af sér þar sem hann fær sér vinnu, ok er hann 

„vinnufærr þeim til skuldar er á. En ef hann 

hleypr burt, hafi refsing eptir lagadómi, nema skyn- 

sömum mönnum virðist meiri miskunnar vert, ok 
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skipi þeir sem þeir vilja fyri guði svara, eptir at- 

Vikum.  (R. B. H. K. Um þá lausamenn, sem ó= 
skil gjöra, ok skuldir eiga at gjalda, þá taki sýslu= 

maðr góz þeirra meðr vitorði skilríkra bænda, ok 

lúki: hverjum sína skuld, ef til vinnst. Ella missi 

hverr maðr, sá er skuld átti hjá honum, eptir því 

Sem tala rennr til.  Svá skal gjöra hverr sýslu=- 

maðr í sinni sýslu). 

$. Um skuld eptir dauðan mann. 
Nú er sá dauðr, er skuldina átti at lúka, en hinn 

lifir, er heimta á, þá kemst hann eigi til skuldar 

nema með váttum, því at engi skal eið sverja fyri 

brjóst hins dauða. Erfingi skal þann eið sverja, 

ef hann er fulltíða maðr, ella fjárhaldsmaðr hans 
lögligr, at eigi var sú skuld svá at hann vissi, þá 

sver hann fyri sitt brjóst, en eigi hins dauða. Nú 

stendr skuld 20 vetr eðr lengr, þá fyrnist sú skuld 

fyri váttum, en hann má koma hinum til eiða, ef 

hann vill, því at í salti liggr sök, ef sækendr duga. 

(R. B. H. K. Engi maðr skal ábyrgjast vitni um 

skuldalykningar lengr en ð ár, ef skuld er minni 

en 6 hundruð. En ef skuld er meiri, ábyrgist eigi 

lengr vitni en 5 ár). 

9. Um fjársóknir utan héraðs. 
Nú kemur sá maðr í hörað, er þú villt sóttan 

hafa um eitthvert mál, ok á engan erfingja í því 

hraki, ok var eigi þar náttina helgu, þá skal hann 
Spyrja hann at heimili sínu, ok ef hann nefnir heim- 

ili sitt, þá skal hann stefna honum þangat. Eigi 
skal hann segja at valdsmanus, nema þar sé. En 
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ef hann vill eigi segja, þá skal hinn lýsa undir 

vátta, ok stefna honum hvert í garð er hann vill!, 

nema sjálfum sér, ok sækja hann þar sítan. þá 

er ok rjett stefnt hverjum manni, er stefnt er á 

kauprein, þar er þeir keyptust við. Svá skal ok 

einhleypum manni heim stefna sem bónda, þang= 

at sem erfingi hans er innan hérags. Ella skal 

hann spyrja hann at heimili sínu. þar skal vera 

sem hann segir?, nema hann segi at valdsmanns. 
Pa 

Engi maðr skal sök gefa á annars fé. 

10. Um fjársókn innan héraðs. 

Nú skulu höraðssóknir standa um alþing, ok 7 

nætr fyr ok eptir, ok um langaföstu. Kristins 

dóms rött má jafnan sækja, ok ný verk þau er verða, 

Ekki má at sóknum gjöra á löghelgum dögum, 

nema stefna manni heim at eins, ok til lögmanns. 

Maör má stefna manni heimstefnu annars manns 

sem sjálfs síns, ef hann hefr umboð til þess með 

váttum, ok svá til lögmanns.  (R. B. E. K. Eigi 

er umboð fullt at lögum, nema með váttum ok 

handsölum). Sjálfr skal hverr sína sókn sækja inn- 

an lands, frjáls maðr ok fulltíða, ef hann er innan 

lands. En ef hann hefr eigi kunnáttu til eðr menn- 

ing, þá sæki konungs umboðsmatr honum til handa, 

ok öðlist svá þá sekt, sem við liggur at lögum, ok 

ekki framar. Ef maðr fer af landií burt, þá skal 

sá halda fð hans um 3 vetur, er hann hefr um 

þat botit með váttum at halda skyldi, ok skal sá 

1) Aðrar bæta við: innan höraðs. 2) Aðrar bæta vit: 

innan héraðs. 
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hafi sókn ok vörn fyri hann. En ef hann er 

lengr í burt en 3 vetr, þá skal. sá hafa. sókn 

hans ok fjárhald, er arfi er næstr, ok eyða engu 

af. En ef hinn kemr aptr, luki honum slíkt er 

hann tók, ok váttar vita, at hann átti.  Svá skal 

konu sækja sem karlmann, ef hún er ein fyri 

sör, en hún á kost at selja hverjum er hún vill 

sókn sína ok vörn. Eigi skal hún selja valdsmanni 

eðr ofríkismanni þeim er við hana á.  Maór má 

sækja hennar sókn sem sína, ef hún hefr honum 

lögligt umboð til þess fengit með váttum. - Nú vill 

maðr sækja annan mann um eitthvert mál, en hon- 

um hefr annar maðr fyrri sókn á hendi, þá skal sá 

af láta fyr, er síðarr tók til, því at eigi má hann 

tveimr senn svara, nema þat sé völagókn við hinn gjör. 

Ki. Umlagakaup ok falskaup. 

Hvervetna þar sem menn kaupa jartir, eðr skipt- 

ast við húsum, skipum eðr öðrum gripum, þá skal 

kaupa meðr handsölum, ók meðr váttum tveimr eðr 

fleirum, ok með heimildartökum. En öll önnur 

kaup, þau skulu haldast, ef handsölut eru, ok svá 

öll þau, er váttar vitu, ef þeir menn kaupast við, 

er kaupum sínum eigu at ráða, nema maðr seli ó- 

„ heimilt, eðr sð fals í, þá skal þat kaup aptr ganga, 

en hinn hafi andvirði sitt. Ef maðr selr gull eðr 

brennt silfr, smíðat eðr ósmíðat, þat er skírt skal 

Vera, ok fyri skírt var selt, þat skal skírt vera. 

Svá ok ef maðr selr hunang í tunnum eðr verpl- 

um, malt eðr korn í pundum, mjöl í sekkjum, smjör 

eðr salt í laupum, eðr nokkurn þann hlut, sem í 
13 
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belgjum eðr böndum er, þat skal jafngott utan sem 

innan, því at engi skal öðrum selja fox eðr flærð. 

En ef sá gjörir fals í er seldi, bæti rött sinn þeim 

er keypti, en konungi 18 mérkr, nema meir eðr 

minna virðist at lögum. En ef hann seldi slíkt er 

hann keypti, ok vissi þó at fals var í, ok vildi þó 

eigi úr taka, gjaldi þeim mörk er keypti, en kon- 

ungi 67 merkr. Svá ok ef maðr selr klæði. lér= 

ept eðr vaðmál, ok allt þat er falserí, svari slíku 

fyri vem áðr váttar, sá er seldi, nema því at eins, 

at hann vissi eigi, at fals var í, ok hafi fyri sér 

stttareið. — Síðan hafi hverr fram sinn heimildar- 

mann, þar til er til prófs kemr, ok svari sá fyri 

fals, erat lögum á fyri at svara. þat er allt fals, 

er skynsamir menn meta til fals, en eigi skal þat 

sýslumaðr meta, ná hans umboðsmaðr; því at þá 

má virða til ágirni. Nú eru kaup handsölut, ok eru 

engi vitni til, syni eineiði sá er seldi, eðr kaup haldist. 

12. HMHverr kaup at bréfa skal. 

Öll þau skilorð, sem menn gjöra í kvennagipt- 

ingum, ok svá ef menn kaupa jaréir, ok fyri hvert 

sex hundraða kaup eðr meira, þá skal hvárrtveggi 

gjöra bröf eptir kaupi sínu ok skildaga, ok nefna 

vátta sína, þá er við váru, stund ok stað, ok hafi fyri 

lögmanns innsigli, eðr sýslumanns, eðr nokkurra skil- 

ríkra manna, þeirra er við váru kaup þeirra. En ef eigi 

fær innsigli, gjöri chirographum, ok beri þat vitni kaupi 

þeirra, ef eigi eru váttar til, hvárt sem þat mál dæm- 

ist fyri lógmanni eðr öðrum réttum dómara þess máls. 

3) Aðrar: ó merkr. 
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13. Ef maðr vill eigi vitni bera. 
Hvert þat mál, er vitnat verðr undir mann, svá 

ok þó at eigi sð vitnat, hvárt sem heldr hefr maér 

séð eðr heyrt á, þá skal hann vera skyldr at bera 

þat vitni, lögliga til kvaddr af röttaranum. En ef 
hann vill eigi bera, þá skal sakaráberi krefja hann 

þess úrskurðar. En ef hann vill þá eigi bera heldr 

en áðr, þá er hann sekr mörk, hálft konungi, en hálft 

Þeim er sækir. Svá skal hann ok bera þat vitni, 

sem hann er eigi nefndrtil, at hann skal bera viðr- 

vist sína, eptir því sem framast sá hann ok heyrði. 

Síðan dæmi lögmaðr eðr dómsmenn, hversu fullt 

þeim þykir þat vitni. En sá er vitna þarf skal 

standa þeim kost allan. 

14. Kíver kaup at haldast skulu. 

Nú skulu haldast öll handsölut mál þau sem hald 

ast eiga at lögum, ok lögbók mælir eigi í mót. 

Þat má eigi haldast, ef maðr selr þat öðrum, er 
hann hefr áðr öðrum selt. En ef sá hefr hönd at, 

er gíðarr keypti, þá má hann halda skiladómi fyri 
kaupi sínu til lögmanns úrskurðar. Nú á sá kaup 

at hafa, er fyr keypti, ef honum fullnast vitni at 

skiladómi. þá er hinum kaupfox, er síðarr keypti; 

þá skal hann lýsa undir valinkunna menn. þat er 

kaupfox, ef maðr kaupir þat, er hinn átti ekki í, 

er seldi, nema at þess ráði væri selt, er átti. Nú 

skal hann hitta þann mann, er honum seldi, ok 
heimta sitt af honum. „En ef hann vill eigi hon- 
um í hönd selja, þá skal hann honum heim stefna, 
ek njóta vátta sinna, at hann löt at lögum laust, ok 

13 
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kreli hann fjár síns ok leggi honum rán víð. En 

ef hann selr öðrum síðan ?, þá er hann sekr hálíri 

mörk við konung. Nú ef hann fær eigi hinum feng- 

it þat sama kaup eðr annat jafngott, þá gjaldi hann 

eyri af merkrkaupi hverju þeim er keypti, ok þó 

eyri at kaup sö minna, ok sé þeir þá sáttir. En 

sá er vísvitandi keypti, þat er annarr hefr fyr 

keypt, sekr eyri við konung fyri merkrkaup hvert. 

Nú kaupir maðr við útlægan mann, þá á konungr 

þat fé, er hann keypti at honum, ok þó sekr 6 aur- 

um við konung, eðr syni með lýrittareiti, at hann 

vissi eigi, at hann var útlægr. 

15. Um leigufé. 

Nú af því, at í þessu landi þurfa margir menn 

við leigufð at hjálpast, því skal engi dýrra selja 

málnytukúgildi á leigu en 2 fjórðungum smjörs, 

etr ala 4 lömb eptir kúgildi, ok ábyrgist sem fúlgu- 

ft. (R. B. E. K. En 6 skynsamir menn meti hvárt 

sá er leigti hefr til fóðr eðr smjör, ok ef eigi er 

til, gjaldi hann annan mat jafnvirðan, ef hann þarf 

eigi úti til at kaupa. Ella leysi tólf álnum vat- 

máls). En sá er dýrra selr skal eigi meira hafa en 

lögleigu, ok tvígildi þat. sem hann eykr lögleiguna. 

En geldfjár kúgildi eptir samkomulagi er rétt ai 

byggja 12 álnum. En af því at hverr maör verðr 

skyldrat hjálpa jafnkristnum sér afrkostalaust, allra 

helzt, er þeiv taka sva mikinn ávöxt á sínu góvi, 

þá skulu þeir allir skyldir at byggja sína málnytu 

á vár, at þessari leigu þeim er þurfa, ok skynsöm- 

1) Aðrar bæta við: þat er hinn kærir á. 
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um mönnum virðast óhættir skuldunautar, utan slíkt 

sem hver vill hafa sjálfr at sínu búil. 

AG. Um ábyrgð á leigufé. 

Nú selr maðr kýr á leigu eðr annat búfé, þá 
skalsá ábyrgjast við öllu, er leigir, nema við bráða- 
sótt ok lungnasótt, kelfing eðr lambburð, aldri eðr 
lystrreið, ok þó at alla ábyrgð skill þeim á hendr, er 
leigir, þá skal þat eigi haldast. En ef kúgildi eðr kýr 
deyr fyri fátækum manni, þá gjaldi hann á 3 árum 

Verðit, eptir því sem 6 skynsamir menn meta, en enga 
fémissu með. Engi maðr skal kú eðr annat kvik- 
fð leigja lengr en lifir, nema sjálfr hann drepi, eðr 

þeir menn, er hann á at halda orði eðr eiði fyri, 

eðr þeir menn, er hann býðr um. Nú skal hann 

kú hafa eðr kúgildi at leigamála röðttum til fardaga 

at Öðru vári, nema þeir hafi annan máldaga á 

Björvan sín í milli, þá er hann tók kú. Núer sú 

kýr dauð, en hann átti veð í annari, þá skal hann þá 
hafa fyri sína kú, því at kýr skal í kýrstað koma jafn- 
an. En ef sú lifir er hann á, þá skal hann þá hafa, 

þó at sú sð eldri en lagagjald, en ef lestir eru á 
orðnir, þó at horn brotni, eðr hali slitni, þá skal 
hann þá löstu bæta eptir lögum, Nú vill hann kú 

eigi lengr leigja, þá skal hann hitta þann mann, 
er kú á, ef hann er innan héraðs ok bjóta honnm 
T——.— 

") Aðrar bæta við: Engi skal með dilkum feira ganga láta 
eta hafa en eina tíunda hverja á. En ef fleira hefr dilkfð, 

sekist eyri við konung fyri á hverja á 12 mánuðum, nema 

þeir eigi minna fð en 5 hundruð tíundarvirt; þeim er rétt 

þó at fleira sð, Rött er at gimbrar gangi með dilkum svá 
Margar sein eigandi vill. 
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kú við vátta; en ef hann er utan hörats, þá skal hann 

færa kú heim, ok leita menn til at sjá ok meta 

kú, at hún er heil, ok hinum tæk er á, ok segi 

þar af sína ábyrgð, ok veiti vörð sem nautum sín- 

um, ok þiggi nyt af, ok hafi þat fyri gras ok gæzlu, 

ok ábyrgist við handvömmum sínum einum. Nú 

er sá af landi farinn, er kú átti, ok hefr manni 

mm boðit um fjárhald sitt, þá á hann honum kú 

at bjóða, ef hann er innan höraðs, en erfingja ef 

eigi er umboðsmaðr til, ef hann vill eigi lengr leigt 

hafa. Svá skal fara um annat leigufé sem um 

kýr skilr. Nú drepr maðr vilja hendi leigufð, ut- 

an vrólofs þess er á, bæti hálfri mörk fyri kúgildi 

hvert eptir réttri tiltölu, hvárt sem er meira eðr 

minna, hafi þat hálft konungr, en hálft sá er leigufé 

átti, ok sæki sem vítafé, ok hafi eigandi fulla leigu 

af því fé sem lifandi væri. 

17. Um handvammir. 

Nú felr maðr búfð sitt inni með manni at fúlgu- 

mála röttum, þá skal hann ábyrgjast við hand- 

vömmum sínum öllum. þat er handvömm hans, 

ef hann sveltir eðr drepr, eðr þeir menn sem hann 

skal orði eða eidi fyri halda, ok svá ef hans fjár- 

haldsmaðr hittir eigi fyr en önd er úr, eðr fellr 

fyri berg, ok fylgir eigi fjárhirðir. En ef hann 

sýnir þat fé áðr? húð er af flegin, ok fylgir höfuð, 

þá er þat eigi handvömm hans. þat er handvömm 

hans, ef drukknar í brunni, eða kirkir klafi, en ef hes 

3) Aðrar bæta við: en hann hefr höfuð af skorit, eðr húð 
af flegit, ok fylgir vindr. 
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er í bandi, eðr rennr staur fyri, þat er eigi hand- 

vömm hans. þat er handvömm hans, ef af megri 

verðr dautt. Nú skal hann fæða fúlgufð til kross- 
mess á várit, þá skal hann hitta þann er fð á, ek 

bjóða honum at taka við fð sínu, ok sýna honum at 

fært er at mat sér, ok segja af sína ábyrgð. Nú tekr 

maðr hross á fúlgu eðr beit, þá á hann at ábyrgj- 

ast vit sínum handvömmum. En þat eru hand- 

vömm hans, at grannar hans virða til þess, ok vilja 

þat með eiði sínum sanna, nema hann segi þat þá 

er hann tók, at hann vill at engu ábyrgjast. Nú 

tekr maðr naut á fóðr, ok skal hann svá ábyrgj- 

ast sem fúlgunaut. þat skal maðr eigi ábyrgjast, 

þó at kýr fái eigi kálfs, ef hann hefr graðung með 

nautum sínum. 

IS. Hvat löggild kýr er. 

Nú hefr maðr kú mælta í skuld sína, þá er 

hvárki skerði verð né leigu, þá skal sú eigi eldri 

vera en 8 vetra, ok eigi yngri en at öðrum kálf, 

heil ok heilspenut, ok hafi kelft um vetrinn eptir 

Pálsmessu, ok slík at öðru sem fyr segir. Nú 

kaupir maðr at manni hross eðr naut, eðr annat 

búfé, þá er þess ábyrgð á, er keypt hefr, þegar 

hann fer í burt með.  Kvikfð allt þat er maðr 

selr öðrum, þá skal engi svik selja nð með leyn- 

andi löstum. þat er leynandi löstr á hrossi, ef 

Þat er dauft, blint, kviðdraga, vammhalt, stjarft, 

statt, en á öðru kvikfð, ef þat lekr eða drekkr 

Sig sjálft. Sá skal sverja er seldi, at hann 
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vissi eigi leynanda löstu á, eðr hafi sjálfr ella, ef 

hinn finnr á fyrsta mánaði. 

19. Ef maðr kaupir óséð. 

"Nú kaupir maðr grip ósöðan af manni, þá er 

þess ábyrgð á er seldi, þar til at þeim kemr í 

hönd ér keypti, eðr þeim er hann bauð um fyr! vátt- 

um við at taka, nema þeir skill öðruvís fyri váttum. 

20. Um þá gripi, er eigi má skipti 
á Koma. 

Alla þá gripi, er menn eiga saman, hvárt sem þater - 

akr eðr hús, eðr teigar, eðr aðra hluti, þá er skipti má á 

koma, svá at eigi verði skaði af, þá skal sá skipti ráða, 

er skipta vill, sem segir í eignarskiptum. En þar sem 

2 menn eðr fleiri eigu einn grip saman, þá er eigi 

fær skipti á komit, svá at eigi verði skaði at, eða 

þann, er annarr vill gagn af hafa, en annarr óræk- 

ir eðr vill eigi gagn af hafa, bjóði þeim fyrst er 

til móts á við hann. Nú vill sá eigi kaupa þá 

hluti, hverr kaupa skal, ok leysi sá er hlýtr sem 

skynsamir menn meta. Nú vilja þeir eigi Íeysa, 

þá seli hverjum, er hann vill, ok lúki þeim sinn 

hluta verðs. Vili þeir eigi við taka, hafi at ósekju 

þar til er hinir heimta, ok ábyrgist sem sitt ft. 

Engi skal annars selja framar en í lögum er mælt. 

21. Um ábyrgð á lánsfé. 

Sá skal lán ábyrgjast, er lðð er, ok komi heilu 

heim, en ef hann vill þat eigi, þá sæki sem víta- 

fð. En þat er allt vítafð, er váttar vitu, ok svá 

a 

nn 
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allt þat, er dómr dæmir manni, eðr lögmaér segir 

á hendr manni, með löglizum lagaúrskurði at gjalda 

öðrum. Nú lör maðr eðr selr þat sem honum var 

180, ok misfer með, þá skal eigandi heimta at hvár- 

um sem hann vill þeim er seldi, eðr hinum er 

keypti, ok svá skal hvervetna þar sem maðr selr 

eðr lðr annars gagn. 

22. Um veðfé, 

Nú leggr maðr öðrum manni veð fyri einhvern 

hlut, þá skal sá ábyrgjast veð, ertekr. En ef þeir 

hafa gjört eindaga til, nær út skal leysa, þá skal 

hann bjóða honum eðr hans umboðsmanni í ein- 

daga, ok hafa vátta við. En ef sá leysir eigi út, 

gjöri hvárt er hann vill (at skynsamra manna virð- 

ingu) hafi sjálfr, eðr sell öðrum. Hafi sá skuld 
sína er við tók, en hinn þat sem at auki er Nú 

er eigi eindagi á settr, leysi innan 12 mánaða, eða 

fari sem fyr skilr. Nú á maðr fð at heimta at 

öðrum manni, ok tekr hann veð fjár síns í ein- 

hverjum grip, hvárt sem þat er í jörðu eðr öðru 

fð, þá skal þat veð virða. Nú selr maðr veð í burt 
öðrum manni, þá skal sá hafa vátta til veðs síns, 

er veð átti, ok hafi leyst út á fyrstu 12 mánuð- 

um, ef hann er innan héraðs, en ef hann er utan 

höraðs, þá skal hann hafa leyst innan 12 mánaða, 

er hann kemr í hérað, nema nauðsynjar banni, 

þær sem í lögum eru taldar. Vitni skal hann hafa 

til þess, at þær sö sannar, ella á hann þess. máls 

aldri uppreist. Nú selr maðr tveim mönnum eitt 

/ 



202 Kaupabálkr. 

veð, þá á sá veð at hafa, er fyr tóki!, en hinum 

veðfox, er síðarr tók, ok þat vitu váttar. 

23. Um skuldskeytingar, 

Nú heimtar maér skuld at manni, ef hann er 

innan höraðs, ok skuldskeytir hann við annan mann, 

þá hefr hann ? lokit þeirri skuld sér af hendi, ok 

ef þar eru váttar við, at hann tók þann skuldar- 

stað, ef sá vill játa at gjalda er lúka skal. En 

eigi er hann skyldr at: gjalda öðrum en þeim er 

fyrst átti fé at honum, nema hann sð utan hér- 

aðs, eðr eigandi hafi áðr heimt í réttan gjalddaga, 

ok fengit eigi, þá á sá er síðarr tók þá skuld at? 

kaupi eðr gjöf, ok er réttr heimtandi þess fjár, ok 

cignarmaðr, ef hann hefr löglig vitni til, at hinn 

heimtaði af honum þat fé, ok er hinn þá við skildr. 

IR. B. E. K. Með handsölum skal jarðir byggja, 

ok í borgun ganga). Svá ok ef maðr fær manni lög- 

ligt umboð til at heimta fé sitt, svá til komit sem 

fyr segir, þá skal gjaldandi umboðsmanni svara 

ok lúka þat fð, en eigi eiganda, nema hann hafi 

með váttum sjálfr aptr tekit af honum þat umboð. 

24. Um kaup ómaga ok kvenna. 

Ómagi skal engum kaupum ráða. þat skal ok 

vita, hversu miklum kaupum konur megu ráða. 

Bónda kona eyriskaupi á 12 mánuðum.  Riddara 

kona 2 aura kaupi.  Lendsmanns kona hálfrar merkr 

kaupi, nema bóndi hennar sendi hana til skipa at 

3 1) Aðrar hafa: tók eðr keypti. ? Aðrar bæta við: rött. 

3, Aðrar bæta við: skuld, kaupi eðr gjöf. 
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kaupa þeim báðum þarfindi, þá skulu haldast kaup 

hennar öll ófölsut, ok þat allt er hún þarf í búat 

kaupa, ef bóndi hennar er í burtu, hvárt sem hann 

er innan lands eðr utan. En jarðir skal hún eng- 

ar selja. En ef kona kaupir annan veg, þá skal 

hann rjúfa á fyrsta mánaði forfallalaust, er hann 

kemr heim, ok hann veit, ef honum þykir hún of- 

keypt hafa. Ella á hann þess máls aldri uppreist. 

25. Um verkamanna kaup ok skil- 

orð. 

Nú kaupir maðr verk at frjálsum manni með 

handsölum, þá skal þat allt haldast sem þeir verða 

á sáttir. En ef bóndi vill eiga halda mála við 

leigumann sinn, ok vísar honum úr vist, þá skal 

hann krefja með vátta tvá vistar sinnar, ok bjóða 

verk sín slík sem þeir urðu ásáttir En ef bóndi 

vill eigi við honum taka, þá er hann sekr hálfri 

mörk við konung, en hinn skal hafa kaup sitt ok 

matarverð, þat sem óneytt er. Ef leigumaðr vill 

eigi halda kaup sitt ok mála við bónda, þá skal 

bóndi krefja hann verka slíkra sem hann handsal- 

aði honum, ok bjóða honum vist með váttum. En 
ef hann vill þat eigi, þá er vinnumaðr sekr hálfri 

mörk vil konung, ok á þó bóndi at heimta at hon- 

um slíkt sem hann skyldi reiða honum, en matar- 

Verð fær hann ekki, því at hinn hafnaði því sjálfr. 

Nú tekr leigumaðr á hönd sér eins manns verk, 

ok getr eigi unnit, þá skulu 6 menn meta, hvert 
leigufall þat skal honum verða. Ef maðr tekr vís- 

vitandi annars vinnumann, sekr hálfri mörk við 
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konung (R. B. E. K. Ef verkamaðr liggr sjúkr 3 

náttum lengr um heyannir, en hálfan mánað utan 

heyanna, meti skynsamir menn, hvert leigufall 

þat er), nema hann hafi ákvæðisverk, þá gelzt eigi 

leiga fyri þat er óunnit er. En bóndi skal halda 

honum kost sem áðr er skilt. En ef maðr liggr 

lengr, þá skulu skynsamir menn meta verkatjón 

hans, ok mat þann er hann neytir, ella færi á hendr 

frændum. Eigi er lagakaup við verkmenn nema 

með vitnum Ok handsölum. 

26. Um vágir, stikur ok mæliker. 

Svá er mælt, at menn skulu eigi hafa ranga 

stiku, pundara nö mælikeröld. En sá er röttr pund- 

ari, er 20 merkr sé í fjórðung hvern, ok megi á 

vega 2 níu fjórðunga vættir, en eigi meira, ok rísi 

at fjórðungi. Sá er annarr pundari Í, at rísa skal 

at hálfri mörk, ok eigi meira á vega en hálfan 
annan fjórðung, þat skal vera tungupundari Stika 

skal sú vera, at tvær álnir gjöri stiku, sem verit 

hefr at fornu. En þessi skulu vera mælikeröld til 

búnytjar, ok til þeirra hluta sem í keröldum skal 

mæla: er þat fyrst búskjóla sú, er í lizgr hálfr ann- 

arr fjórðungr, þat er fjórðungr, er gjörir á vág 20 

merkr rúgar, ok hrista tvisvar í keraldi, ok draga 

trö yfir. - Kvenna askar eru: 4 í fjórðungi, hálfr 

annar kvenna askrí karlaski. Skulu þessir pund- 

arar, stikur ok mælikeröld liggja á Þingvelli und- 

ir lögmanns lási. Skal þar eptir hverr sýslumaðr 

rétta sína pundara ok stikur ok mælikeröld, en. 

3) Aðrar bæta við: er heitir handpundari, 
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bændr eptir þeirra pundurum, stikum ok mæliker= 

öldum í hvers sýslu. En hverr sem eitthvert í 

þessari grein hefr rangt, sekist mörk við konung, 

ef hann veit, ok hafi hann mátt eptir sýslumanns 

Þundara marka eðr stiku. En eigi eru allir bændr 

skyldir mælikeröld at eiga. (R. B. H. K. Björg- 
Vinar askr mótmarkaðr skal ganga hér til lýsis ok 

hunangs, ok sá sem lögmaðr lætr þar eptir gjöra. 

En hverr sem í röngum aski mælir, svari fullri 

sekt sem lögbók váttar, en hinum fyri skaða sinn, 

er. síns missir rangliga. Einar vágir ok ein mæli- 

keröld skulu ganga um allt land. Ef maðr verðr 

sannprófaðr at því, at hann stikar rangt með réttri 

stiku, cór vegr rangt með röttum vígum, eðr mæl- 

ir rangt með röttum mælikeröldlum, ok, verðr þat 

eyris skaði, svari slíku fyri sem bann hefði stolit 

jafnmiklu). 

Hér hefr hinn áttunda hlut 
lögbókar., ok kallast far- 

manna lög. 

1. Um lögliga fartekju. 

Sú ein er löglig fartekja en engi önnur, at í 

hönd skal taka stýrimanni eör hans lögligum um- 

boðsmanni, ok nefna vitni við 2 eðr fleiri, ok segi 

SÁ til athafnar sinnar, er far tekr, en hinn til leigu 

er skip byggir. En ef þá skilr á um kaupmála, 

þá hefr sá sitt mál, er vitni fylgir, ok þeir sveri 

svá: vit heyrðum orð ykkar, ok váru þit þá sátt- 
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ir ok samkaupa um fartekju, svá um lest! ok leigu; 

þá er þat vitni lögliga borit, ok at fullu far tek- 

it, eptir farmanna lögum röttum. 

2. Hversu skip skal fært vera. 

Skip þat er ausa þarf þrisvar á tveim dægrum, 

er talt fært í allar farir, nema hásetar vili hlíta 

lekara skipi. En ef stýrimenn láta ausa skip um 

nætr á laun fyri hásetum, þá heyrir þat til svika 

við þá, ok eiga stýrimenn at bæta þann skaða 

allan, er af því gjörist, hvárt er þat er um fö 

manna eðr fjör eér hvártteggja, því at þat fals á 

hverr at bæta, er sjálfr gjörði. Nú er farmr á 

skip kominn, föt ok matr ok drykkr, hann skal 

eigi minni en 2 menn hafi 3 bjórverpla með vatn, 

ok: allt annat þat sem til er ætlat, ok ef þá sýn- 

ist hásetum skip sö ofhlaðit undir þeim, en stýri- 

menn kalla mundangi hlatit vera, þá skulu þeir 

nefna 2 stýrimenn af öðrum skipum, ef til eru. Ok 

ef þeir vilja því til guðs skjóta, at þeir vildu fara 

á svá hlöðnu skipi jafnlanga leið, þá eiga hásetar 

eigi at vanda um þá hleðslu, ok fara þá við svá 

húit. En ef stýrimönnum af öðrum skipum þykir 

oftilaðit skip, þá skulu stýrimenn af bera alla sína 

vöru aðra en þá, er þeir höfðu ætlat sör til reiða- 

kaups, því at skip er hvergi fært ef reiða skortir. 

En ef skip er þá enn ofhlaðit, þá skal sá fyrst af 

ganga ok af bera, er efst tók fari, ok hverr at 

öðrum, er tekit hefr, til þess er þeim þykir mund- 

angliga skip hlaðit, er þessu máli skulu skipta. ok 

2, Aðrar hafa: kost. 
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til váru nefndir. En ef stýrimenn af öðrum skip- 

um eru eigi svá nær, at þeir megi tilkoma, þá skal 

bændr til nefna, þá er næstir búa, ok helzt hafa 

vit til, ok vanir eru í kaupferðum at skíra þetta 

mál, eptir því sem fyr segir. En hverjum manni, 

er af skipi gengr með föt sín ok fé, þá eru stýri- 

menn skyldir at fá þeim föruneyti jafngott til þess 

lands sem þeir höfðu sik til ætlat. En ef þat 

fæst eigi, þá greiði stýrimaðr þeim slíkt fð sem þeir 

skyldu taka af þeim, ef þeir færi þangat sem þeir 

höfðu sör far tekit, ok gjaldi aptr leigu slíka sem 

hinir höfðu áðr af hendi greitt. 

3. Um skips uppsátr. 

þá er stýrimenn vilja skip sitt fram setja eér 

upp, þá skal hann skera boð upp 7 náttum fyri, 
ok svá víða bera láta sem hann þykist þurfa. En 

hverr sá bóndi, er þat boð kemr til, er skyldr til 

at fara ok húskarlar hans, nema sauðamaðr. En 

hverr er eigi kemr forfallalaust, er sekr 2 aurum 

við konung. . En ef bóndi dvelr húskarl sinn frá 

Þessari ferð, þá svari hann þeirri sekt er við liggr, 

en griðmenn skulu sjálfir fá sér eiki, ef þeir hafa 

til. En ef þeir eiga eigi til, þá skulu bændr fá 

þeim eiki, ef þeir eiga til. Eigi eru bændr skyldir 

at fá griðmönnum eiki fyr en 6 vikur eru af sumri, 

ok eigi sfðarr en 4 vikur lifa sumars. En þeg- 
ar boð kemr, þá eru allir skyldir at fara. Ef skip 
er Í Öræfi komit, þar sem firðir eru fyri eðr sund, 

þá er bóndi skyldr at fá þeim skip, ef hann befr 
til. Enda eru þeir skyldir at fara, þó at stýri= 

í 
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maðr fái þeim skip. Eru ok stýrimenn skyldir at 

ala þá menn í 2 mál, er eigi megu fara tvívegis 

heim frá skipdrætti, eðr heim at kveldi. *Stýri- 

menn eigu at gjöra hróf, ef þeir vilja, svá ok at 

skjóta hlunni, ok festar til at fá, ok um skip at 

búa at öllu með háseta fulltingi. Stýrimenn eigu 

ok at ferja þá menn heim, er fara eigu yfir fjörðu 

cör ár ófærar1, ella eru þeir sekir hálfri mörk 

hverr, hálft konungi, en hálft þeim, er til skip= 

drátta váru kvaddir, ok hafi þó skip at ósekju, ok 

ábyrgist at engu. þá skulu menn á festum taka, 

er stýrimaðr vill, ok leiti við þrisvar af öllu afli, 

ok ef þá gengr eigi skip upp eðr út, þá eru þeir 

allir ósekir, er þar eru við, þó at ekki gjöri þeir 

þar meira at, ok sé menn til kvaddir í öðru sinni, 

ef þarf. En þeirra ábyrgð er á skipi, sem heima 

sátu, lögliga til kvaddir, ok þó sekir sem fyr váttar. 

4. Nær skiparar skulu til skips 

komnir. 

Á þeim degi, er stýrimaðr vill út leggja, þá skulu 

allir skiparar til koma forfallalaust. En þat eru 

forföll, sem lög vátta. En þegar þar kemr skut- 

stafn sem áðr var framstafn, ok horfir skip á leið, 

þá á stýrimaðr skipleigur allar, nema hann „vili 

betr gjört hafa, hvat sem. af skipi verðr síðan, 

nema þau skip setist hér upp, sem ætla til Noregs, 

þá skulu þeir bíða byrjar til Maríumessu síðari, 

því.at héðan skal eigi síðarr sigla. Nú þó at skip 

% Aðrar hafa: ár ok ófærur; sumar bæta einnig við: ok 

svá opt. 
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setist þá upp, þá skal öllum víst far at vári þeim 

€r tekit hafa fyri þá leigu, er þeir greiddu fyrra 

sumarit., Deyja ok nokkrir þeir, sem sör hafa far 

tekit, cör fara eigi, þá eignast stýrimaðr þá leigu 

alla, er þeir skildu hit fyrra sumarit greitt hafa. 

Engi íslenzkr maðr skal höðan fara með minna fð, 

en hann hafi til tíu hundraða, sekr mörk við kon- 

ung sá er við þeim tekr, en annari mörk sá er 

fari tók, nema hann þjóni etr fari til skóla, eðr 

fari fyri nokkra nauðsyn, þá er rétt at flytja, þó 

at all-lítið fé hafi. 

5. Um hafnir. 

þar skulu menn til hafna halda, sem skipa upp= 

sát eru fyri, ef þeir megu komast. þar eigu þeir 

at grafa fyri hlunni, ok gjöra hróf, ok hlaða vegg 

fyri skip sitt, vatns at neyta ok haga, ok svá 

þeir menn er þangat koma til kaupa við þá, nema 

þeir sðu lengr en 3 nætr þar með eiki sína, þá 

bæti landnámi þeir er til kaupa koma. Engan 
toll skulu kaupmenn greiða fyri þetta. 

6. Ef stýrimaðr segir tvennt til hvert 
hann sigla vill. 

Ef menn taka sör far af stýrimanni, ok segir 

hann sitt hverjum, hvert hann vill farit hafa. Nú 

Þar sem leið skilr, ok vill hverr þangat fara sem 

str tók fari, ok hefst upp þræta með þeim, þá skulu 

þeir sitt mál hafa, er fleiri eru, þó at einum auki, 

en stýrimaðr skal engu um ráða. En ef hverir 
verða jafnmargir, þá skulu þeir bera hluti í skaut, 

14 
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ok hluta, ok skulu þeir ráða er hlutr fylgir. Nú 

vilja þeir af skipi ganga, er lygð var fyri borin 

lausungarorð, þá skal stýrimaðr gjalda mörk hverj- 

um þeirra, er af gengr skipi, ok skipleigur um fram, 

er hann tók af þeim, en þær hinum, sem eptir eru 

á skipi, skal hann fá svá marga menn, at þeir sö 

vel liðfærir, ok halda þá með sínum kosti þangat 

til kaupstaðar, sem þeir hafa sér far tekit. 

4. Um stýrimenn. 

Einn skal vera stýrimaðr á skipi hverju, nema 

á Íslandsförum, þar mega fleiri vera. Stýrimaðr 

skal þriðjungi meiri lest hafa en hásetar, ok þó 

ekki meira upp leggja en hásetar, fyri því at hann 

á þriðjung at hafa til reiðakaups sér, ef hann þarf, 

þat eiga allir hásetar at flytja. því skal hlaða í 

klofarúmi við siglu. Stýrimaór skal leiðsögumann 

til fá, en allir túlk.  Állar lestir skulu jafnstórar 

vera at fullu. fari, nema sumum hásetum sé skild 

meiri lest, en sumum minni. Svá skal hverr maðr 

hafa margra punda þunga í lest sína, ok svá mikla 

vöru, sem hann hefr sér far undir tekit, ok leigu 

fyri fest. Hverr maér skal húðir fá yfir vöru sína, 

svá at jafnmargir sekkir skulu vera undir jafn- 

mikilli húð. 

S. „Ef háseti rýfr skipan. 

Ef háseti rýfr skipan undir stýrimanni, ok verðr 

hann at því vitnissannr; rýfr hann innanlands, þá 

er hann sekr mörk við stýrimann fyri lest hverja, 

er hann ber af. En ef hann rýfr skipan undir 
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Falddn ul vð 

Stýrimanni í Danmörku eðr í Gautlandi eðr Sví- 

þjóð, gjaldi 2 merkr, aðra konungi, en aðra stýri- 
manni fyri lest hverja, er af berst. En ef maðr 

rýfr skipan í Gottlandi eðr Smálandi eðr sunnar 

á Saxlandi, sekr 4 mörkum, hálft konungi, en hálft 
stýrimanni. Rýfr hann skipan í Englandi eðr Skot- 
landi cör Orkneyjum eðr Dýflinni, Færeyjum eðr 
Hjaltlandi gjaldi 8 merkr, hálft konungi, en hálft 

stýrimanni. Nú rýfr maðr skipan á Grænlandi eðr 

hör á Íslandi, sá er útlenzkr er, eðr austr í Göró= 

um, sekr átta ortugum ok 18 mörkum silfrs, hálft 

konungi, en hálft stýrimanni. Nú heitir þegar skip- 

an rofin, er skipari kemr eigi til skips með varn- 

ing sinn í þær stefnur, er aðrir skiparar koma, ok 

Stýrimaðr gjörir ráð fyri, ok hafa slík lög öll í 
heimferð sem þeir höfðu í heimanferð, ok skip í 
allra þeirra ábyrgð þar til sem upp er sett, nema 

Stýrimaðr vilt betr gjört hafa. 

9. Um bið eptir stýrimanni. 

Nú kemr byr á, þá skulu hásetar bíða stýrimanns 
síns um 8 sjóarföll, en síðan megu þeir fara hvert 

er þeir vilja at ósekju. Nú kemr byr á, ok er há- 

Seti genginn frá skipi utan leyfis stýrimanns ok há- 
seta, þá skulu þeir bíða hans 2 sjóarföll, þá megu 

þeir fara at ósekju. Nú gengr háseti frá skipi, ok 
kemr byr á, þá skulu 3 menn ganga á land upp, 
ok skal einn þeirra standa við bryggjusporð, ok ann- 

arr upp frá honum, ok hinn þriði lengst upp, svá 
at hverr megi heyra annars kall, ok æpi þrisvar 
sinnum, ok gangi síðan tilskips. En ef hann kemr 

14“ 
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þá eigi, þá megu þeir fara at ósekju, ef hann er 

á kristnu landi staddr. En ef hann er á heiðnu 

landi, þá skal bíða hans 21 sjóarföll, ef þeim er ó- 

hætt fyri heiðnum mönnnm. Nú stendr maðr ep!- 

ir í byggðri ey, þá skulu þeir leigja honum far til 

meginlands með fð hans. En ef hann stendr ept- 

ir í óbyggóri eyju, þá skal leggja honum eptir 7 

nátta vist ok eldfæri, bát ok bolöxi, hversdags 

skikkju. Nú stendr maðr eptir, en mötfunautar 

hans bjóða manni á lest hans, ok hafa við þat 

vátta, en stýrimaðr ok hásetar kveðast eigi þurfa, 

þá frjálsar þat fé hans við stýrimann ok háseta, 

hvat sem í hverju gjörist. Nú koma hermenn at 

þeim, ok kemr eitthvert hervápn innan borðs af 

ófriði, ok verða menn sárir eðr drepnir, ok hafa 

þeir eigi boðit manni á lest hans,. er eptir stóð, þá 

hefr hann fyrigjört hverjum peningi fjár síns þeim 

er hann átti þar í skipinu, Nú fara menn frá skipt 

með ráði stýrimanns ok háseta, ok kemr ófriðr at 

þeim, þá hafi þó fé sitt þeir er fjærri váru stadd- 

ir, ef hínir fá varit, er á skipi váru. 

10. Ef kasta þarf fyri borð. 

Ef menn hitta storma eðr válk eðr þann vanda, 

at þeir þurfa at létta skip sitt, þá skal öllum yfir- 

burð fyrst kasta. En ef meira þarf fyri borð at 

kasta, þá skal því fyrst kasta, er þyngst er ok fö- 

minnst, hverr sem þann varning á, ef því má ná. 

Ok skulu allir þeir er innan borðs eru gjalda þeim 

verð fyri er átti, svá mikit sem þeir mættu fyri 

3) Aðrar hafa: 3. gi 
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Íá í þeim kaupstað, er þá koma þeir til, svá at 

allra þeirra skaði verði jafnmikill at jöfnu fé, því 

at eptir fjármegni skal fð kasta, en eigi eptir mann- 

mergð eðr lestatali En ef þeir koma með heilum 
búlka til kaupstaðar, ok hafa engu kastat, þá skal 

yfirburð kasta, at jafnt skulu allir af hafa, jafnt 
stýrimenn sem aðrir hásetar; nema þeir skulu meiri * 

skipleigu hafa fyri þá lest en fyri aðrar þær er 

þeim váru vegnar út í skip, svá margar sem þær 
verða. En þat er yfirburðr, er þar liggr eptir, er 

hverr hefir vegit sína lest fulla. 

11. Um sjóválk. 

Ef menn hitta í válk eðr þann vanda, at þeir 

lesta skip sitt svá mjög, at farm þarf af at bera, 

ok er þó bætanda, þá skulu allir hásetar bíta hálf- 

an mánuð virka daga. En ef nokkrir skiljast fyr 

við skip, en nú er skilt, fyri utan ráð ok leyfi stýri- 

manns, þá eru þeir sekir 18 mörkum við konung 

ok stýrimann, er fyrst rjúfa skipan, en hverr hinna 

mörk er síðan gengr af at þar til þeir eru svá 

fámennir eptir at skip er ófært eptir fyri liðleys- 

is sakir. En þeir eru ekki sekir, er síðarr ganga 

af. En ef skip brýtr í spón, ok eru menn á frið- 

landi, þá skili menn eigi fyrri við, en reiða er borgit 

beim er þá má ná, ok svá skiphræi. 

12. Um skipbrot. 

Hvervetna þar sem menn brjóta skip sitt, ok 

þykjast eigi sjálfir fá borgit str, þá skeri þeir boð 

1) Aðrar hafa: hálfu meiri. 
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upp þeim er nærstir búa svá mörgum, sem þeir 

þykjast þurfa, með eikjum sínum, þeim er því megu 

við koma. þeir skulu hafa 6 aura Í fyri lest hverja, 

er þeir vinna upp, ok kost til fæðu sör um fram. 

þeir eigu ok at bjarga skipi ok reiða fyri jafnað- 

arleigu. En hverr er eigi kemr eptir boði for- 

fallalaust, er sekr 6 aurum, hálft konungi, en hálft 

skipbrotsmönnum. 

13. Ef maðr leigir af háseta. 

Ef maðr leigir eins punds far af háseta, ok bygg- 

ir hann at lögum, ok æ meðan hann á eins punds 

rúm innan borts, þá á sá þat er leigti. En ef 

maðr leigir 2 punda far at haseta, ok svá þó fleiri 

st, þá á hann slíkt at hafa sem hann keypti at 

hinum, hvárt sem þat er far hans eðr færing, eðr 

annat fö þat, er sá á er seldi, æ meðan sá á til. En 

ef háseti vill eigi fara þar sem hann tók sör fari, 

ok hefr ekki áðr á skip borit, þá skal hann greiða 

stýrimanni slíka leigu sem hann festi honum, ok 

færi þangat sem hann hafði far tekite En ef stýri- 

maðr rýfr skipan undir háseta, þá svari hann slíku 

fyri við háseta sem háseti ætti við stýrimann, ef 

hann hefði slíkt við hann rofit. Nú tekr maðr sér 

far, ok ber áhöfn sína á skip, ok ber þær nauð- 

' synjar til, at honum er sýnn fjárskaði í, ef hann 

"fer, þá fái hann stýrimanni annan háseta jafngóð- 

an Í stað sinn, ok jafnmikla lest ok leigu, En ef 

hann fær engan, þá fari hann sjálfr eðr svari slíku 

. fyri, sem fyr segir, nema stýrimatr lofi honum. 

1) Aðrar: 1. 
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14. Ef menn berjast í kaupferðum. 

Ef menn berjast í kaupferðum, ok sættast þar 

eptir með stýrimanns ráði ok háseta, þá á hvárrgi 

at rjúfa þá sætt. En Noregs konungr á sekt þá, 

sem við liggr, ok sæki sá konungs umboðsmaér, 

sem þar hefr lén, er þeir rjúfa búlka sinn ok bera 

af skipi. En ef Noregs konungs menn berjast eðr 

gjöra önnur þau verk, er sekt liggr við, í Dan- 

Mmörku eðr öðrum löndum, ok bæta þeir þeim kon- 

ungs umboðsmönnum, er þar hafa lén yfir, þá eru 

þeir ósekir við Noregs konung, er þeir koma heim, 

ef þeir hafa til þess tvegga manna vitni, at þeir 

bættu þar slíkt er þeir brutu, ef þeir hafa við út- 

lenzkan mann átt. En ef Norðmenn berjast sín 

í milli, bæti Noregs konungi friðbrot, er þeir koma 

heim, því at á hans þegn var unnit, ok sjái þess 

meir við sundurþykki síðan sín í milli. 

15. Hverr höfn kal hafa. 

Sá á höfn er rær, en hinn lægi, er fyrstr kemr 

landfestum um festarhæl. Ef maðr rænir mann 

höfn, þá sekist hverr þeirra mörk er á skipi því 

er, jafnt stýrimenn sem hásetar; þá sekt á hálfa 

konungr, en hálfa þeir er hafnarrán er veitt, ok 

skipti at mannmergð. - þat heitir hafnarrán, ef 

maðr höggur eðr leysir festar manns, eðr bægir þeim 

úr lægi er áðr lágu fyri. Nú eru margir menn á 

Skipi saman þeir er síðarr koma ok búa eigi allir 
um eitt lyndi, ok segja sumir svá, at eigi mundi 

at róit, ef þeir röði, þá syni með einseiði vilja síns 

hverr þeirra, ok sð þá saklausir. En ef þeir vilja 
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cigi gjalda, er hafnarrán veittu, þá sekt er við liggr, 

sæki sem vítafð, þar sem þeir rjúfa búlka sinn til 

uppskipanar. 

16. Um hafnarrán. 

Þat heitir hafnarrán, ef menn sigla í atkerislægi í 

höfn, ok sigla aðrir eptir svá nær, at eigi er skipa 

hinna sveifrúm. Nú tala þeir um, er fyr komu til 

hafnar, ok beiða hina í burt leggja, er síðarr komu, 

svá at skip þeirra hafi sveifrúm, ok eigi liggi skip 

á strengjum þeirra. Nú vilja þeir eigi í burt leggja, 

þá er þat hafnarrán. Svá ok ef skip brýtr undir 

þeim, þá liggr hör við þetta hafnarrán slíkt sem hit 

fyrra. En ef þeir brjóta skip undir mönnum, er 

síðarr koma, hvárt er þeir brjóta í atkerislægi eðr 

landfestum, eðr gjöra reiðaspjöll, þá skulu þeir 

bæta sem vert er, ok öfundarbót með eptir laga- 

dómi. Ef maðr höggr skýlihögg á hafskip manns, 

ok hvatki sem hann meiðir af skipi cór reiða eðr 

viðum, bæti spjöll sem vert er, ok öfundarbót með 

eptir lagadómi. En ef þeir vilja eigi bæta, þá 

liggr hin sama sök við sem áðr var nefnd. 

17. Um skipsbát. 

Nú skal stýrimaðr báti ráða, ok ef þeir leggja 

um atkeri, þá skal hann láta flytja háseta til lands 

eitt sinn um dag ok út aptr, en matsveina 3, eitt 

sinn at taka vatn, tvisvar at matbúa. Sá skal bát 

festa, er síðarst gengr úr báti. En bátfesti skal 

taka fram at bálkabrún, þá er bátr er heimtr at 

skipi. Nú ef brestr úr borði eðr barði, eðr brestr 
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röng eðr viðjar slitna, eðr bátfestr, þá ábyrgist 

stýrimaðr sjálfr bát sinn, ok fái hásetum annan 

bát, ella ábyrgist allt þat er á skipi er, ef nokk- 

ut kann at borði at bresta fyri bátleysis sakir. 

En ef knútr losnar, gjaldi sá bát, er þann knút 

knýtti, ef eigi kemr aptr, eðr fá annan bát. En 

ef hann vill eigi ábyrgjast bát, þá sæki stýrimaðr 

sem vítafð. En ef nokkurr tekr bát at óvilja stýri- 

manns, þá lýsi hann rán undir 2 vátta á hendr 

honum, þá er hann sekr hálfri mörk við stýri- 

mann. En ef hann tekr bát leyfislaust, ok rær 

í burt svá langt at leita þarf, þá er bann sekr 

mörk við stýrimann, ok færi jafngótan aptr bát 

sem hann tók. En ef nokkurr grandar skipi 

eðr mönnum fyri bátleysis sakir, meðan bátr 

er í burtu, þá er hann sekr 13 mörkum, hálft 

konungi, en hálít stýrimanni, ef í spón brýtr, ok 

bæti skaða allan eptir því sem menn meta. En ef 
skip er bætanda, þá láti sá bæta, er báti reri burt, 

ók gjaldi 5 merkr, hálft konungi, en hálft stýri- 
manni. En fyri mann hvern er týnist fyri bát- 

leysis sakir, gjaldi sá er báti reri í burt slíkt þegn- 

gildi ok slíkar bætr, sem konungs umboðsmaðr 

leggr til með beztu manna ráði. 

IS. Ef menn sigla á aðra fyri nauðsyn. 

Ef menn sigla með landi fram í samfloti, þá 

Skulu þeir vægja er ytra sigla, svá at eigi bægi 
hinum at landi er nær sigla. Ef menn beita þrá- 

1) Aðrar bæta við: ok færi jafngóðan bát aptr. 
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beiting, ok sigla hinir á veðr þeim, ok bægja þeim 

at bergi eðr boða, eðr nesi, ok lestist skip þeirra 

fyri þá sök, eðr brýtr í spón, bæti hann spjöll, er 

hinum bægði af leið at landi, eptir því sem 6 

skynsamir menn meta, ok öfundarbót með eptir 

lagadómi. En ef menn beita þrábeiting, ok ber 

þá at boðum, er á hl sigla, ok vilja þeir heldr á 

þá sigla en í boða brjóta. Nú ef skip þeirra brotn- 

ar, eðr reiði slitnar, er á veðr sigldu, ok eigi vildu 

vægja, þá koma þar engar bætr fyri, því at hin- 

um var ærin nauðsyn til. Nú sigla menn til 

mjórra sunda, með miklu samfloti, þá skulu þeir 

sigling minnka, er sítarr sigla, þar hverr sem staddr 

er, svá at engum verði farartálmi at.. Minnka 

skal sigling með hálsan ok heflaskurð. Heldr skal 
2 

niðr leggja en á aðra sigla 

19. Ef menn sigla eðr róa á aðra 
mauðsynjalaust. 

Ef menn sigla á aðra nauðsynjalaust, hvárt sem 

þeir sigla til hafna, eðr með hafi,eðr með landi, 

ok gjöra þar mönnum spillvirki, í hverju sem þat 

verðr, þá bæti sem 6 skynsamir menn meta, nema 

menn rói fyri borð þeim. Ef maðr siglir upp á 

mann, ok brýtr skip hans, svá at eigi er bætanda, 

bæti skip sem menn meta, ok svá farm allan þann 

sem á er, ok öfundarbót með eptir lagadómi, hverj- 

um:sem skaði var gjörr ok á var, ef. hann braut 

at vild sinni. En ef váðaverk verðr, þá sanni með 

eineiði, ok falli þá niðr öfundarbót. Engi maðr 

skal á annan róa heldr en sigla, eðr þat gjöra sem 
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öðrum:er skaði at, en ef hann rær, þá liggr hin 
Sama sekt við ok áðr var sögð. 

20. Um samflot. 

Nú leggr maðr úr lægi, ok fer erinda sinna, ok 

lætr bryggju eptir liggja, þá á sá lægi, þegar hann 

kemr til, er bryggju löt eptir liggja. Ef menn leggja 

Samflot sitt saman at farmanna lögum réttum, þá 

skal engi frá öðrum sigla lengra en sjá megi ás af 

borði. En ef þeir sigla lengra, gjaldi mörk þeim 

er frá var siglt, jafnt stýrimaðr sem hásetar. En 

þær eru nauðsynjar, er skipsháski liggr við, fjörs 
eðr fjár. En ef þessar nauðsynjar liggja við, þá 

má sektalaust frá sigla, ef hinir vilja þat sverja 

er í samfloti váru með þeim aðrir. En ef engir 

eru aðrir til, þá sanni sjálfir sögu sína með sttt- 

arciði, En ef eiðr fellr, gjaldi sem fyr segir. 

21, Ef menn draga upp atkeri. 

Ef menn draga upp atkeri með sínu atkeri ok 

fylgir hvárki strengr nð hnakkmiði, þá á stýrimaðr 

hálft, en háseti hálft, nema nokkurr maðr kenni 

str, ok kalli til tveggja manna vitnisburð, ok leysi 

út af þeim er fundu með hálfvirði, þá er vitna er 

notit. — Lýsa skal fundi hverjum samdægris fyri 

Táttum, ef menn liggja þar sem byggt er. En ef 

eigi er svá lýst, þá má sá þjófssök á gefa er á. 
Ef ef maðr dregr upp atkeri með sókn, eðr kafar 

til, ok kemr reipi í hring, þá leysi af honum með 
hálfvirði. En ef eigandi kemr eigi til eðr hans um- 

botsmaðr, þá eiga þeir atkeri er upp drógu. 
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22. Umm samíðlag. 
Nú leggja menn fðlag sitt saman, þá skulu þat 

váttar vita, þat félag má við engan auka sekta- 

laust, nema hinn lofi. En ef hann eykr, þá skal 

sá, er fyrri lagði fölag, taka mörk silfrs í Noregi 

af óskiptu, en hundrað á Íslandi. En eigi skal hann 

fara lengra nauðsynjalaust en skilt var, nema hann 

vill ábyrgjast við hann hvern pening, ok eigi 

skal hann höggva í burtu þat félag né ljósta, ok 

cigi legorðssakir af gjalda, ok engar aðrar Óskuld- 

ir eðr ofneyglur, nema beggja sé vili til. En ef 

þéir skipta fö sínu ok fölagi, þá leggi hann fram 

slíkt fö er hann vill, ok mæli svá: hér er nú allr 

ávöxtr ok innstæða, er vit eigum báðir saman, ok 

sverl síðan eineiði at, ok slíkan klæðnað skal hann 

hafa þá, er þeir skipta félagi sínu, sem þá hafi 

hann, er þeir lögðu saman, ok eigi verra. Nú 

leggja menn hjáfölag, þá skal sá er við tekr klæð- 

ast ok fætast af sínu fé; en eigi af hins fö taka, 

er hjáfðlag lagði við hann, nema skipleigu, ok 

uppburð ok útburð fyri þat er í félag var lagt, 

þat skal hann ábyrgjast sem sitt fð. En hálfan 

ávöxt skal hverr þeirra hafa, en sá innstæðueyri 

sinn fyrst af, er hjáfðlaglagði. Nú skilja þeir sem 

þeir verða á sáttir, hvert hann skal með fara, en ef 

hann flytr þat eðr færir á annan veg, þá ábyrgist 

hann þat fé at öllu. En ef hann hittir í harða 

kaupstefnu, ok fær eigi svá dýrt selt sem virt er 

í hendr honum, þá skal hann heim fara, ok færa 

þeim fö sitt er á. En ef hann selr ódýrra, þá skal 

þat þess skaði er með fer, en eigi þess er fð á. 
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23. Ef annarr félagsmaðr deyr eðr 

sýkist, 

Nú leggja menn fölag sitt saman ok verja úr 
einum sjóð, ok bera föt sín á skip ok fara þang- 

at sem þeir tóku fari. Nú leggst annarr sjúkr ok 

Björist hættr við dauða, þá skal fölagi hans ganga 

til stýrimanns ok háseta, ok biðja þá ganga til hins 

sjúka manns, þá skal hann segja til fjár síns ok 

til fölags þeirra. Nú ef hann andast síðan, þá skulu 

þeir vera vitnismenn, er þá váru þar við staddir, 

ef nokkurr verðr tortryggð þar á, ok skal fö virða 

þegar á land kemr, ok skal sá virt taka, er við 

tekr, ok færa framleiðis sér til ávaxtar, ef hann 

flytr innstæðueyri til arfa rötts eðr hans -umboðs- 

manns. Nú kemr hann eigi þeim váttum at sér, er 

fe virtu, þá auki hann vitni sín með þeim mönn- 

um, er þangat fara, sem arfi sitr fyri. Nú and- 

ast félagi hans síðan búlki var bundinn, ok áðr 

þeir sðu á ferð komnir, þá skal hann setja mann 

á lest hans þann er upp haldi róðri ok austri,. 

tjaldan ok öllum kostnaði af fð hins dauða. En 

€kki á hann fleira af at hafa, nema erfingi lofi 

honum. 

24. Um varðhald á skipum. 

Nú ef þeir eru á leið komnir, ok þurfa þeir varð- 

halds við ok varygðar, eigi síður um daga en um 

nætr, þá skulu þeir bergvörð halda ok hefja í stafni 
fram, ok fara aptr eptir skipi á stjórnborða, ok 

fara-fram eptir skipi á bakborða. Hafnaraustr skal 

hefja aptr á búlkabrún á bakborða, ok fara fram 



ni ha A it á að a A í TR 
* 

222 Farmannalög. 

eptir skipi, ok fara svá aptr á stjórnborta. Sigl- 

ingaraustr ok rávörór á at hefjast hjá siglu á bak- 

borða ok fara fram eptir skipi, ok svá aptr á 

stjórnborða. þau embætti eru nú töld í farmanna 

lögum, er vera eigu á hverju löglöngu skipi. En 

þat er löglangt, er sessum má telja eðr áhöfnum 
skipa. 

25. Ef fleiri menn eiga skip saman. 

Ef menn eiga hafskip saman, og vilja sumir fara, 

en sumir eigi, þá skal sá er fara vill stefna þeim 

öllum til skips er móti eigu, svá löngu fyri at um 

lið megi sýsla, ok fara svá at þessu skipti sem 

segir Í jarðaskiptum, ok um aðra gripi fer í kaupa- 

bálki. En ef þeir menn eigu hafskip saman, er 

hverrgi hefr kost til at kaupa, ok vilja eigi aðrir 

kaupa, haldi sá til gagns er vill, ok greiði þeim sinn 

hluta skipleigu, er til móts eigu við hann, ok taki 

af honum þat er hann þurfti til kostnaðar at hafa 

á hans hluta.  Svá skal ok fara, ef menn eigu 

minni skip saman en hafskip, ok vill annarr halda 

til fiskjar eðr fepgjar skipinu, en annarr vill eigi, 

þá skal svá um þat skip fara sem fyr segir um 

hafskip. Hvervetna þar sem menn skulu með mönn- 

um einhverjum grip skipta eðr virða, þar sem þeir 

eru at lögum til kvaddir, þá skulu þeir jafnan til 

skipta koma, fyri miðjan dag, eðr virðingar, ella 

sekr tveim aurum, hálft konungi, en hálft þeim, 

er virðingar kvaddi lögliga, nema nauðsyn banni, 

En um skipreiða allan ok vatnskeröld, er þeir áttu 

bátir saman með skipinu, þá skulu skynsamir menn 
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meta, ok skal þat allt skipi fylgja. Nú vill hvárr- 

tveggi halda skipinu til fiskjar eða fengjar á sinn 

veg hvárr, þá skal svá at fara sá er eigi vill skipta * 

um skipit við annan, sem áðr váttar, fyri utan þat, 

at þá skulu skynsamir menn. hluta, hvárr þeirra 

hafa skal skip eðr verð, ef þeir verða eigi sjálfir 
ásáttir, Ok ef annarr heldr skipinu til fiskjar eðr 

fengjar, svá at annarr veit eigi, eðr er eigi at 

spurér, þá ábyrgist sá skip er hefr, eðr hafa lætr, 
en hinn hafi þó fullan hlut af sínum hluta skipsins, 

er engu réð fyri, eðr leigu slíka sem 6 skynsam- 

ir menn meta, ef skipit er undir farma lagt. En 

ef beggja þeirra ráð váru til í fyrstu, þá ábyrgist 

hvárr at þeim hluta skipit, sem hlut hefr af því 

tekit. En afeigi gelzt þeim verð fyri skipit, er hafa 

á, þá sæki sem vítafð. En ef menn eigu vatns- 

báta saman, eðr þau skip, at svá eru  vánd, at 

eigi eru sjófær til fiskjar at halda, ok vilja þeir 

þá skilja eign með str, þá skal svá at þessu 

skipti fara at öllu, sem fyr segir um meira skip. 

Ef maðr setr fram hafskip manns, ok þó annarr 

maðr eigi með honum, at Óvilja þess er á með 

honum skipit, ok svá ef hann fer í burt með, svá 
ok ef maðr höggr skylihögg á annars manns skip, 

ok hvat er hann meiðir á skipinu, reiða þess eðr 

viðum, svari sliku fyri, sem 6 skynsamir menn 
dæma, lögliga til nefndir. Ok hvervetna þar sem 

Mmatr gjörir öðrum manni fjárskaða, með heipt ok 

öfund, bæti sá fullrötti eptir dómi er gjörir, ok 
fjárskaða með, ef vitni eru til. þat er allt full- 

1) Aðrar: skilja. ?%) Aðrar hafa: smá cör vánd. 
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röttis skaði, er menn meta til hálfrar merkr, en ef 

minni er, þá er öfundarbót með eptir dómi, þeim 

er skaðinn var gjör.  Röttari skal jafnan nefna menn 

til dóms, ef lögmaðr er eigi nær. Nú dylr hinn, 

en eigi eru vitni til, syni með lýrittareiði hinum 

meira fyri fullréttis skaða, en ef eiér fellr, gjaldi 

slíkt sem áðr var talt. En ef ver tekst cn hann 
vill, gjaldi skaða sektalaust innan T nátta þeim 

er fð átti. 

26. Um farargreiða skipmanna. 

N á ferja menn farma fyri landi fram eðr úr út- 

eyjum. „En þat er farmr, er skip er hálfhlatit 

eðr meir, þá eru þeim allar hafnir jafnheimilar, 

ef þeir eru eigi meir en 8 nætr í sömu höfn at 

veðri færu. Nú eru þeir lengr, ok eigi veðrfastir 

þá bæti landnám landsdrottni. Rétt er at þeir sðu 

í sömu höfn meðan þeir þurfa at þurrka eðr selja 

varning sinn cór feng, eðr færa á land góz sitt til 

hirzlu. Nú brýtr maðr skip sitt, þá er hann fer með 

landi fram, árar eér annan tröreiða, þá taki sör við 

af annars reka, svá at hann sé byrgr, ok leggi verð 

eptir með vitnum eptir skynsamra manna virðingu, 

ef til eru, at þess bónda, er næstr býr reka þeim, 

er viðr var á. E 

27. Um ábyrgð á skipum fyri stormi. 

Ef maðr dregr upp skip sitt, þar er hann á eigi 

uppsát, ok hefr skip upp, ok lystir við annars skip, 

þá á sá at ábyrgjast bæði, er upp dró, þar er hann 

1) Aðrar sleppa: hinum meira. 
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Átti eigi uppsát. Nú hefr þess skip upp, er uppsát 

átti, ok lýstr því við þess skip, er eigi átti uppsát, ok 

brýtr, þá ábyrgist hverr sitt skip. Nú eigu þeir 
báðir uppsát, eðr hvárrgi þeirra, þá ábyrgist 

sá bæti skipin, ef annat lestist af öðru, er þat 
festi er upp tók. En ef bæði hefr senn upp, ok 

lýstr á lopti saman, þá ábyrgist hverr sitt skip. 

Nú dregr maðr við upp þar í hjá sem skip standa, þá 

Skal maðr svá festa viðinn, at eigi taki veðr upp. 

En ef veðr tekr við upp, ok meiðir skip eðr reiða, 

þá ábyrgist sá skip, er viðinn átti at festa. „Ef 

maðr ber fé sitt eðr feng á land, ok hefr þat upp 

veðr, ok brýtr skip manna, þá ábyrgist sá skip, 

er þar bar upp, er spjöll varð at. Nú dregr maðr 

föng sín á annars land, þar sem eigi standa skip 
fyri, ok eigi veit hann ván til skipa uppsátra, ok 
draga menn þar upp skip síðan, þá ábyrgist hann 

þat eigi, þó at viðr hans eðr föng brjóti skip. Ef 

við manns eðr feng hefr upp fyri veðrs sökum, ok 

kastar á annars manns við eðr feng, eðr hús, svá 

at þar meiðist af, þá ábyrgist sá þat er:at sköð- 

um verðr, er við eör feng átti at festa, ok skal 

þat svá fara sem um skip skilr;. Nú fara menn 

með landi fram eðr með eyjum, ok setja upp skip 
sitt í tópt eðr naust, ok kemr sá til síðan, er á, 

með skip sitt, ok vill þar upp draga, þá skulu 

Þeir út draga, er eigi áttu uppsát. - Nú vilja þeir 

eigi út draga, þá bæti fullu landnámi þeim er upp= 
sát á, slíku sem hann er maðr til, ok ábyrgist 

Sjálfir skip sitt at öllu, þó at hann dragi út. Rétt 
er honum at festa skip sitt með torfi ok grjóti, 

15 
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ok vinni þa á landi hins þar hvárki spilli akri né 
eng, ok inni þeim fyri skaða sinn er jörð á. (R. 

B, E. K. Eigi viljum vör at mikil skreið flytist 

héðan af landinu meðan hallæri er. 

Hér hefr hinn níunda hlut 
lögbókar, er kallast þjófa= 

hálkr. 

1. kap. þat er nú því næst, at várr skal engi 

annan stela. Nú er þat greinandi, at ef sá maðr 

stelr mat?, er eigi fær sér vinnu til fóstrs, ok 

hjálpar svá lífi sínu fyrir hungrs sakir, þá er sá 

stuldr fyri engan mun refsingarverðr. En ef maðr 

stelr hundi manns eðr ketti, kníf eðr belti, ok öllu 

því er minna er vert en til eyris, þat er hvinnska, 

ok ef maðr verðr sannr að því, gjaldi konungi 2 

aura, en þeim eyri er átti, ok heiti maðr at verri. 

En ef maðr steir til eyris, er sér fær vinnu til fóstrs, 

sá er áðr var eigi at slíku kenndr, þá skal hann 

á þing færa, ok leysi húð sína þrem mörkum við 

konung. Nú stelr hann annat sinn til eyris, leysi 

hann húð sína 6 mörkum, en ef hann leysir eigi, 
láti húðina, ok sé brugðit ? lykli á kinn honume 

Nú stelr hann í þriðja sinn til eyris, láti húð sína, 
en konungr taki 13 merkr3 af fðhans. En ef sá 

maðr hinn sami stelr aptr, þá er hann dræpr. En 
ef sá maðr stelr til merkr, er ekki var at þýfsku 

1) Aðrar bæta við: til eyris —?% Aðrar bæta við: heitum 

3) Abrar: 6 merkr. 
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kenndr, þá skal hann á þing færa, ok leysi sik 13 

mörkum við konung, eðr fari útlægr sem þingmenn 

dæma. En ef hann stelr optar þá er hann dræpr. 

Nú ef þjófr stelr til 2 marka í fyrsta bragði, þá hefr 
hann fyristolit lausafð sínu öllu. En ef hann á í 

jörðu, þá virði úr til 18 marka, ok hafi at auk 

slíka refsing, sem sá maðr leggr á hann, eptir dómi, 
er konungsvald hefr í hendi til röttra refsinga, ok 

haldi þó lífinu. En ef sá hinn sami stelr optar, 

þá hefr hann fyristolit landi ok lausum eyri, ok líf- 

inu með. Jafnsekr er sá maðr, sem tekr við fð 

Þþjófstolnu vísvitandi, at gjöf, kaupi eðr láni, hefr 

hann þat ok hirðir, ok leggr laun á sem hinn er 

stal, utan eigi verðr hann dræpr fyri. Sá heitir 

Þjófsnautr. En hálfu minna er sá sekr, sem ræðr 

bjóf ráðum, nema hann vísi ómaga sínum yngri en 

16 vetra til at stela, þá svari fullri sekt sem hann 

hafi sjálfr stolit. (R. B. H. K. Skylt er at vánd- 

um mönnum sð refst þar sem þeir verða teknir, 

€f þar er áðr lögligt próf á komit. Ella færist þeir 

í hendr sýslumanni þar sem þeir verða teknir, ok 
Sendi þá hverr sýslumaðr frá sör til annars með 

góðri geymslu ok sinni ábyrgð, þar til er hann 

kemr til þess sýslumanns er misgjört var at). 

2. HMversn þjóf skal refsa. 

Nú er þjófr fundinn, þá skal binda fóla á bak 
honum í þeim hrepp sem þjófr er tekinn, ok færa 
hann umboðsmanni bundinn, ok haldi konungs um- 

boðsmaðr honum til þings, ok af þingi í fjöru eðr hraun 

eör nokkurn þann stað sem hentast þykir. Enum= 
ið 
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boðsmaðr fái mann til at drepa hann, ok svá alla 

þjófa. En bændr eru skyldir at fylgja þjófi tíl 
dráps, þá er af þeirra ábyrgð. En ef þeir vilja 

eigi fylgja þjófi til dráps, þá er hverr þeirra sekr 

hálfri mörk við konung. En sá er eigi vill þjóf 

á þingi dæma, lögliga til kvaddr, er sekr hálfri 

mörk við konung, þó at sýslumaðr vili eigi refs- 

ing á leggja. Fú þat allt, er tekit verðr af þjófi, 

þá á sá þat er þjóf tók, ef eigi berst öðrum vitni 

til. En alla aðra Jausa aura á konungr. Sá á- 

byrgist þjóf, er hann bindr, 4 mörkum við kon- 

ung þar til er hann setr hann bundinn á fletkon- 

ungs umboðsmanns, ok hafi vitni við. En ef þjófr 

vill verjast, þá fellr hann útlægr. Ef maðr lætr 

þjóf lausan, þá sekist hann 4 mörkum við konung, 

svá umboðsmaðr sem annarr maðr. En ef einn 

maðr tekr þjóf, þá liggr honum ekki við þó at 

hann verði laus. Eigi er maðr skyldr at taka þjóf, 

nema hann standi hann með þýfi því, er binda 

megi fóla á bak honum, eðr granni hans kveti 

hann til, sá er hann veit at stolit er frá. þar skal 

hvern þjóf dæma sem hann stal, ef eigi fær áðr 

lögligu prófi á komit þar sem hann er tekinn. 

3. Umm ránsmenn. 

Nú eru ránsmenn óbótamenn, hvar sem þeir verða 

teknir, ok svá hverr sem þeim veitir lið til þess, 

eptir því sem segir í óbótamálum í mannhelgi. Ef 

maðr rænir mann þjófi eðr útlægum manni, svari 

landráðasök við konung. En hverr annarr, ér Í 

gengr óhæfu, ok at er með honum, er sekr mörk 
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Við konung. — Nú kennir maðr fð sitt þjófstolit í 
hendi öðrum manni, ok tekr við fð sínu, ok skilr 

Svá fyri, at hann drepr hverrgi konungs rétti niðr, 

ok hefr þar vátta við, þá er hinn sannr at sök, 

en sá ósekr er við tekr fð sínu. Ef maðr leynir 

þjófi, ok tekr við fð sínu þjófstolnu af honum, þá 

Er hann sekr 4 mörkum við konung. Nú mælir 

Þat sýslumaér eðr lendr maðr, at þeir hafi sætt gjörva, 

sá er stal ok hinn er stolit var frá, ok hafi drep- 
it niðr konungs rétti, þá skal sá er stolinn var synja 

með lýrittareiði, fellr til 4 marka ef felir, en hinn 

er þjófr sem áðr. 

£. Hversu Þþjófstolit fé skal aptr 
sækja. 

Nú stendr maðr fé sitt þjófstolit í hendi öðrum 

Manni, en sá vænist heimild at, ok kallar kaup 

Sitt, þá skal beiða hann vörzlumanns fyri hann, 

ok svá fyri fé þat, er hann kallar sér, ok gjöra 

Eindaga til. þá skal hann færa fram vitni sín, 

at þat er hans fð, ok eigi gaf hann þat nð galt, 

ok eigi sölum seldi, ok engi sá er hann bauð um, 

þá er honum föt uppnæmt. þá skal hann gjöra 
hvárt er hann vill, at fara burt með fö sitt, eðr 

reyni heimildartöku hins, en ef hún brestr honum, 

þá er hann þjófr at.  Hvervetna þar sem maðr 

hefr heimild til þess grípar, er tekinn er frá manni 

eðr stolinn, ok huggði hann sbr heimilan mundi 

Vera, þó at hann fregni annat síðarr; ok cr honum 
rðtt at halda til þings eðr lógmanng úrskurðar, eðr 

annars rétt rannsaks. En ef hann lætr grip fyrri 
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lausan, en dómr dæmir af honum, þá á hann enga 

heimting til þess er hann gaf við. En þá hefr 

hann heimild til, ef sá heimilar honum, er hann á 

aura sinna forráð, ok hann huggði at sá mætti 

honum heimilan fá þann grip, en eigi elligar. Nú 

riptir maðr grip undan manni, þann er hann hefr 

heimildartöku fyri sér, þá sæki hverr sitt af sínum 

heimildarmanni, þar til er til prófs kemr, ok svari 

sá fyri stuld, sem fyri á at svara at lögum. 

5. Hvern veg maðr skal undan stuldi 
færast, 

Nú kennir maðr öðrum manni stuld, þá skal 

hann gjöra hvárt er hann vill, at stefna honum heim 

ok þaðan til þings, eðr lýsa þýfi hans á þingi. þá 

eigu þingmenn at gjöra honum stefnu til næsta 

þings, ef hann er innan héraðs. En ef hann er 

utan höraðs, þá skak gjöra honum lagastefnu aptr 

til þings um hvert mál, ok eindaga þat þing, ok 

ef hann kemr eigi, þá ber hann á baki sök, nema 

nauðsynja vitni berist honum. Nú kemr hann 

sjálfr, þá skal hann eið festa; fellr til sektar?, ef 

fellr, eptir því sena áðr segir eptir fjármagni. 

6. Um rannsókn eptir stolnu fé. 

Ef maðr er stolinn fð sínu, ok sör hann manna= 

farveg liggja frá, þá skal hann ganga eptir hör- 

aðsmönnum sínum, ok lýsi torreki sínu, ok æzta 

sör liðs til eptirfarar, svá mikils sem honum líkar, 

ok spyrja til garðs bónda. þá skulu þeir setjast 

T% Aðrar bæta við: fullrar. Ben 
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Utan garðs eðr túnvallar, ef eigi er garðr um, ok 

Sjöra einn mann til húss, ok segja til erindis, ok 

Æzta rannsaks. Nú býðr bóndi rannsókn, þá skal 

hinn ganga eptir grönnum sínum, þá eiga þeir at 

ganga í ullskyrtum einum, ok llausgirðirinn. En ef 

bóndi býór rannsókn, ok finnst eigi fóli at hans, 

syni hann söttareiði, ef þeir vilja honum kennt hafa. 
En ef eiðr fellr, falli til 4 marka. Bóndi skal fá 
þeim lýsi sem þeir þurfa meðan þeir rannsaka. 

Þeir menn sem eigi vilja láta lykla til at lúka upp 

hirglum sínum, þá eru lok þeirra óheilög við broti. 

Skulu hinir sömu menn rannsaka í öllum stöðum 

bæði úti ok inni, ok gjöra þeim eigi skaða í rann- 

sókn er fyri búa. En stanga skulu þeir jörð ok 

grafa í öllum stöðum, ok leita þar.sem þeir vilja. 

Ok ef þeir finna fé sitt í þeim húsum sem menn 
eru í, þá er: fóli inni fundinn.  Svá uk ef þýfi 

finnst í þeim gröfum sem úti eru, ok er innan til 

Brafit, eðr finnst í úthýsum eðr útifylsnum öðrum, 

þeim er lykkjuspor liggja til, ok frá húsum þeim er 

menn eru í, En ef menn finna í gegndyrum eðr 

vindaugum, svá at kasta má inn, þá hafi sá fyri 

str söttareið, sem fyr segir. En ef þeir menn er 

rannsaka, bera þá ofríki, er fyri eru, eðr fara með 

Ólögum at rannsókn, eðr annan veg en nú var mælt, 

ok verðr bóndi ósannr at sök, svari höfðingi hon- 

um fullrétti eptir lagadómi, en konungi 4 merkr, 

€n engu, ef hann verðr sannr at. En ef sá ein- 
hverr er rannsakar, eðr einhverr annarr maðr ber 

eðr bera lætr fóla í hús manns eðr hirzlur, svari 

fullrötti eptir lagadómi, þeim er hús eðr hirzlur 
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átti, en konungi slíku sem sá ætti at svara, ef 

hann hefði stolit jafnmiklu. 

#. Um handrán ok fornæmi. 

Ef maðr finnr fé sitt þjófstolit, ok fylgir eigi 

þjófr, þá skal hann hafa við návistarmenn sína, 

er hann tekr fö sitt. En ef sýslumáðr mistrúir, ok 

segir at þjófr hefr fylgt, þá láti hann bera vitni 

um, at þar var eigi þjófr við, er hann tók fé sitt. 

Taka má maðr féð sitt eðr grip sinn at heimilu, 

hvar sem hann finnr, ef eigi er á haldit. Ef maðr 

rænir mann handráni, eðr gjörir fornæmi, bæti þeim 

er ræntr var slíkum rétti sem 6 skynsamir menn 

dæma, lögliga til nefndir af réttaranum. En þat 

er handrán, er maðr tekr eðr slítr úr höndum 

manni eðr af honum, hvar sem á honum er. þat 

heitir fornæmi, er maðr heldr eigi á, ok þykist eiga, 

en hinn tekr svá í burt, at hann sér á. Eigi á 

maðr sittat taka, ef á er haldit, fyrri en vitni eru 

til borin. En ef hann tekr, bæti öfundarbót eptir 

lögligum dómi. 

$. Um undanfærslu stuldar. 

Nú kennir maðr manni stuld, en öðrum viðtöku, 

at hann hafi tekit við fð hans þjófstolnu, en sá 

kveðr nei við; þá skal hann synja með söttareiði, 

en sá eiðr fellr til slíkrar sektar sem fyr segir ept- 

ir fjármagni, ef hann vissi at þjófstolit var. Ef 

maðr sækir annan mann um stuld, ok er eigi lýst 

þýfð eptir, þá skal sá er fyri sök verðr synja með 

söttareiði. SÁ eiðr fellr til 4 marka. En ef ómagi 
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Btelr 16 vetrum yngri, þá skal bæta aptr verk 

hans fullu, eigi á konungr á því. (R. B. E. K. 

Ef maðr er stolinn fð sínu, þá á sá er stolinn er 

full gjöld fjár síns af fð hins seka, ok kostnað 

þann allan sem hann þarf til eptirfarar, ok rétt 

sinn eptir lagadómi sem hann sé lögræntr jafnmiklu. 

9, Um stuld fugla ok sela. 

Ef maðr tekr bauk bundinn í hreiðri, ok leynir, 

þá er hann þjófr at, ef hinn lýsir þýfð er átti. 

En ef maðr stelr sel af jörðu manns, þá er hánn 

þjófr at, ef svá mikill er, at þjófssök nemr, ella 

syni með séttareiði, fellr til 4 marka, ef fell, Svá 

hit sama fyri hauk. Konungr á sekt á því. 

10. Ef maðr selr jörð konungs. 

Ef maðr selr jörð konungs at óleyfi hans, þá er 

hann þjófr; ok svá sá er kaupir, ef hann veit þat, 

Ella syni með stttareiði, fellr til 4 marka ef fellr. 

Nú tekr maðr marksteina upp úr jörðu, ok setr niðr 

Í öðrum stað, ok færir á þess hlut, er í móti hon- 

um á, þá er hann sekr aleigu við konung fyri ut- 

an jarðir, nema lausafð hans vinnist eigi svá, at 

konungr hafi 18 merkr, þá virtist í jörð ef hann 

á. Ok svá skal hvervetna þar sem 13 marka mál 
eru, En 6 aurum er maðr sekr, ef hann tekr upp 

Markstein, ok setr hverrgi niðr. Ef maðr leggst 

undir fönað manna, ok drekkr, sá maðr á engan 
Tétt á sör. (R. B. E. K. Ef maðr mjólkar búfð 
annars manns stelandi hendi, bæti sem fyri stuld, 

sá er fð hefr til, ella láti húð sína eptir lagadómi, 



234 Þþjófabálkr. 

ok refsing réttarans, nema soltinn sé, þá gjaldi þó 

nytfall, sem vert er, þeim er bú á). 

EI. Um stuld á aldini ok ávexti. 

Ef maðr gengr í eplagarð manns eðr hvanna- 

garð eðr næpnareit, ok allt þat aldin, er menn 

hirða ok hegna með görðum ok gæzlum, þó at vötn 

falli um, ok vill sá eigi lofa er á, tvígildi þeim skaða 

er átti, ok 2 aura í þokkabót. En ef maðr tekr 

til eyris eðr meira, sæki sem um annan stuld. En 

ef þeir menn gjöra þetta, er eigi hafa fé til at 

bæta fyri, færi til þings, ok sveri þar fyri eptir 

lagadómi. 

A?. Hvernig áfóðr skal taka. 

(R.B.E.K. Nú fer maðr at veg með hrossi, ok þó 

at þeir sé 3 saman, ok stendr hey nærri götu, en bær 

eigi allnær, þá taki þeir at ósekju þat sem hross 

þeirra þurfa til áfóörs, ef nauðsyn gengr til). En 

ef maðr kemr um nátt til bæjar með eiki sína, 

ok er honum synjat fóðrs at gjöf eðr kaupi, hafi 

at ósekju vöndul fyri hvert hross fyri engan pen- 

ing, ef nauðsyn gengr til 

13. Um misfanga. 

Nú verðr manni misfangi, þá sekist hann eigi 

fyri þat, ef hann lýsir fyrir mönnum samdægris 

síðan hann verðr var við, ella verðr hann þjófr 

at, ef svá mikill munr er gripa, at þjófssök nemr. 

En þat er misfangi, ef maðr tekr þat er ánnarr á, 

ok lætr sinn grip eptir liggja, ok sð þeir svá lík- 
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ir at skynsömum mönnum sé ljóst, at hann þótt- 
ist sinn grip burt hafa, ok skal hann aptr hafa 

fært gripinn innan 7 nátta, síðan hann verðr var 

við, til þess staðar sem hann tók, nema nauðsyn 

banni, ella er hann sekr hálfri mörk við konung, 

ok hinum fyri skaða sinn, er átti þat fð, en eigi 

er þat misfangi, ef markat er annat frá öðru. þat 

er misfangi, ef maðr tekr þess kyns grip í burt, 

Sem hann lætr eptir í vápnum, klæðum eðr hross- 

um, þess kyns sem hann átti, ok svá atlit. Eigi 

er þat misfangi, ef maðr tekr þar hest sem hann 

á hross, eðr berfð þar sem hann á graðsmala, 

ok svá um aðra gripi. þá skal maðr þess kyns 

fð í burt taka, sem hann á ván, ok með þeim lit- 

Nú kemr maðr síðarr, ok sör at annarr griprliggr 

eptir, sá er annarr á, lýsi fyri mönnum samdægr- 

is, ok hafi at ósekju þar til er hans gripr kemr 

aptr. Ef maðr tekr grip manns at misfangi á Öx= 

arárþingi, á fjöllum eðr óbyggðum, ok finnr eigi fyrri 

en hann kemr heim í hérað, þá sekist hann eigi 

á meðför þess gripar, ef hann hefr til Öxarárþings 

annat sumar, hit næsta, en hverr ábyrgist þat er 

með fer, Ef manni verðr misfangi í þingför, eða 

á Öxarárþingi, þá er þeim rétt, er þess gripar sakn=- 

ar eðr hross, at bíða til þess, er menn eru í burtu, 

ok hafi þaðan þat hross, eðr annan grip, er þá 

Verór eptir, ef þat er svá líkt hans hrossi, at hann 
ætlar at:honum sð þat at misfanga orðit, ok lýsi 

Sem fyr segir. Nú hvar sem misfangi verðr í þeim 

Stöðum, er maðr á heimilt til þings at færa, þá 
hafi hann með sör 8 sumur til þings, nema fyr verði 
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röttr eigandi at, ok lýsi í lögröttu. En ef þá kannast 

engi við, þá eignist hann, nema síðarr verði röttr 

eigandi at með lögligum vitnum. 

14. Ef maðr finnr fjárhlut. 

Ef maðr finnr fjárhlut manns, ok hefr eigandi 

glatað, þá skal hann lýsa fyri mönnum samdægris, 

ella verðr hann þjófr, ef hann lýsir eigi, ef fð er 

svá mikit at þjófssök nemr.  Maðr skal í ljósi 

hafa fð, ok nýta sör, ok þó at eigandi komi þá, eptir 

er slitit er, þá bæti hinn engu. En sá maðr, ertil 

kallar, skal til hafa 2 skilrík vitni, at þat er hans 

f, ef hann skal óræntr vera, ok sveri at fullan eið, 

þá lætr hann at lögum laust, ella á hann. Nú 

fara menn at götu saman, ok finnr sá fund, er 

fyrstr fer, þá eiga þeir allir saman þat, ok þeir 

er eptir fara. Eigi eiga þeir í, er um fram ganga. 

Ef menn fara á skipi saman, ok finna þann hlut, 

er fjár er verðr, þá skulu þeir skipta at jafnaði 

sín í milli. Ef maðr finnr fð í jörðu manns, hafi 

sá þriðjung, er finnr, en landeigandi tvá hluti, en 

alit ef hinn heldr ekki upp atlögum. Nú finnr maðr 

fð í jörðu í almenningi, hafi sá þriðjung, er finnr, 

en þeir tvá hluti, er þann almenning eiga. Nú 

brýtr maðr haug, eðr grefr jörð manns, at óleyfi 

þess er á, til fjár, færi þeim er jörð á slíkt er 

hann fann, leggi á landnám, ok jaréspjöll þeim 

er jörð á. En ef sá mistrúir, er jörð á, at hinn 

hafi honum svá mikit fð fært, sem hann fann, þá 

syni hann með söttareiði. Sá eiðr fellr til 4 markar. 

" A) Atrar: 3 marka. 
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15. Um geymslufé. 

Ef maðr selr fé sitt til hirzlu af trúnaði öðrum 

manni, þá skal sá er við tekr, hirða ok varðveita 

sem sitt fð, þat sem hann vill vel varðveita. Ok 

ef þat fð hverfr etr glatast, þá má sá, er þat fé 

á, koma þeim til lýrittareiðs, er við fð tók, utan 

Sá segi þat þá, er hann við fð tók, at hann vili 

at engu ábyrgjast, ok eru til þess löglig vitni. 

Svá ok ef þat fö hverfr úr einni hirzlu, ok hans 

fé sjálfs. En ef eiðr fellr þar, sem skildr er um 

þetta mál, fellr til 4 marka?. 

16. Ef maðr lér manni grip. 
Ef maðr löðr manni grip sinn, þá á hverr láni 

heilu heim at koma, eðr gjaldi verð eiganda, sem 

6 skynsamir menn meta, nema hinn týnist með 
láninu, er 180 var, þá má hann eigi lán ábyrgjast, 

er hann mátti eigi líf sjálfs síns. Eigi er erfingi 

skyldr fyri þat lán at gjalda. Heimilt verðr skip, 

hross, eðr annarr gripr þeim er lðð er, ok öllum 

þeim er hann vill í þeirri ferð, ef hann hefr eigi 

lengr eðr víðara en honum var lðð. En engum 

skal hann ljá, ef hinn hefr þat frá skilt, er léti. 

Engi maér skal lán hafa lengr en löð er, ella gjaldi 

2 aura þeim sem fyr segir, nema sá krefi er átti, 

þá sekist hinn fornæmi, nema nauðsyn banni. Nú 

þó at maör fari með eik annars manns, at leigu 

€ðr láni, þá skal sá ábyrgjast, er hest á, þó at 

hann gjöri nokkrum manni skaða, ef eigi er af 

þess völdum eðr vangeymslu, er með fer. Ef maðr 

%) Aðrar: 3 marka. 
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tekr grip manns ólöðan, hest eðr skip, hvárt sem 

þat er meira skip eðr minna, eiki, eðr aðra hluti 

þvílíka, bæti skaða þann allan, er hinn hefr af 

eptir 6 manna dómi lögliga til nefndum, ok rött 

eðr öfundarbót með, þeim er tekit var fyri, eptir 

atvikum, hver nauðsyn til bar þann er tók, ok 

hver öfund í var gjör, eðr hverr skaði þeim varð 

at, er tekit var fyri. — Jafnan rétt ok. öfundarbót 

skal hverr maðr hafa á fönaði sínum eðr öðrum 

hlutum, er tekit er fyri eór misþyrmt, hvat manna 

sem hann er at nafnbótum, utan landnám fari eptir 

því sem fyr segir, ok þeir réttar, sem til mann- 

helgi heyra. Handrán ok kvennalegorð þat dæm- 

ist eptir því sem sá er maðr til, er þetta er mis- 

gjört við. Ekki á konungr á þessum fjártökum 

nema hálfa mörk fyri handrán. Ef maðr tekr skip 

manns, þá skal hann einni sök fyri svara sik ok 

ómaga sína. En ef fleiri menn eru Í einni för, 

þar sem óskil verða gjör um hrossareitir etr hrossa 

eptirrásir, þá sekist þeir einir, er óskil gjöra, en 

ekki þeir er skil vilja gjöra. Ef maðr tekr eik 

manns, ok er eigi öðrum um varðveizlu boðit, svá 

at hann viti, færi þeim er á, ok fer svá með sem 

hann ætti, þá sekist hann eigi á því, ef hann vildi 

þeim í því gagn gjöra er á. Ef 2 menn eðr fleiri 

eiga skip saman, eik eðr aðra gripi, þá ábyrgist 

sá at öllu er með fer. En hverjum þeirra er heim- 

ilt í sína þörf. Eigi á hann at ljá eðr byggja skip 

at óleyfi þess er á með honum. En ef hann gjör- 

ir þat, þá svari hann þeim er á með honum. en 

hinn er síkn saka, er ltð var eðr leigði. Ef maðr * 
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tekr grip manns, skip eðr hross, ok villir heimild- 

ir at, þá er hann þjófr at. 

17. Ef maðr lér þat honum er léð. 

Nú lör maðr manni hross sitt eðr grip, ok vill 

sá hafa at þörf sinni, er lðð var, en hinn fer til 

er löti, ok tekr af honum lánit, þá gjaldi sá hálfa 

mörk at áfangi, er skip eðr hross átti. En ef sá 

hefr víðara eðr lengr at veðri færu en honum var 

léð, gjaldi sá hálfa mörk at áfangi þeim er skip 

eðr hross á, ok bæti þó skaða þann, er at verðr, 

þeim er lðði. Nú lör maðr Öðrum manni þat 
skip eðr hross, er honum var lðð, þá sekjast þeir, 

er hafa, ef þeir vissu, at sá átti eigi at ljá. Nú 

hyggja þeir, at sá ætti at ráða skipinu, er þeim 

Iðti, ok varðar honum einum þá við. Nú koma 
þeir aptr, er með skip manns hafa farit, þá skulu 
þeir upp setja skip, ok um búa, sem áðr var. Nú 

mega þeir eigi upp koma, þá skulu þeir þeim til 

segja, er á skip, ok bjóða honum lið sitt, ok biðja 

hann til fara. En ef hann vill eigi til fara, þá 

ábyrgist hann sjálfr skip, en þeir ella, er með fóru, 

ok svá ef þeir búa eigi um sem áðr var, er þeir 

tóku. Ef maðr lör manni skip eðr selr á leigu,“ 

þá verðr öllum þeim heimilt skip til meðfarar, er 

hann þarf í þá för at hafa. (R. B. H. K. þar 

Sem menn rjúfa skipan í veri eðr langferðum, sekr 
hverr hálfri mörk við konung, er þat gjörir, en 

þeim eptir lagadómi, er skip átti. En hverr sem 
tekr vísvitandi annars vinnumann eta skipara, sekr 
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hálfri mörk við konung, ok skal þó skipari ok 

vinnumaðr þar vera, sem hann rtði sik fyrri. 

18. Um dufl ok teningakast. 

Ef menn dufla eðr kasta teningum um peninga, 

st uppnæmt konungs umboðsmanni allt þat er við 

borð liggr, ok hverr þeirra. sekr hálfri mörk við 

konung. En ef menn veðja, hafi at engu ok sö 

sektalaust. 

19. Um tylftareið, 

Ef konungr kennir manni landráð, þá skal hann 

synja með tylftareiði, ok svá skal synja allra óbóta- 

mála. Nú skal nefna 6 menn á hverja hönd hin- 

um, er undan skal færast, jafna at rötti við hann, 

þá sem næstir honum eru, ok um þat mál má 

kunnast vera, hvárki sakaða né sifjaða; fulltíða 

menn ok valinkunna, þá er hvárki sé áðr reyndir 

at röngum eiðum nð skrökváttum, ok hefr 7 af 

þeim en sjálfr hinn áttundi, ok 4 fangavátta, ok 

eigi at meinsærum reynda, ok sveri innan tiu vikna 

særra daga. Sá skal sverja fullan eið fyri sik, er 

fyri sök verðr, en allir aðrir sanni mál hans með 

því skilorði: at eigi vita þeir annat sannara fyri 

guði en hann sór eptir sinni hyggju. ! 

20. Um séttareið. 

Söttareiðr skal standa um öll 13 marka mál, ok 

þjófnaðarmál, sem segir í þjófabálki, ok svá fyri 

10 marka mál. Nú skal nefna 3 menn á hverja 

hönd þeim er fyri sök er hafðr á þann hátt, sem 
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Segir um tylftareið, hafi 3 af þeim, sjálfr hinn fjórði, 

ok tvá fangavátta. 

21. Um lýrittareið. 

Lýrittareiðr skal standa um öll ó marka mál, 

ok 4 marka mál, þar sem nefna skal 2 menn á 

hvára hönd þeim, er fyri sök er haför. Hafi þá 
2 þar af þeim, sem hann fær, en sjálfr hinn þriðt. 
En fyri merkr mál ok þaðan af smærri) skal nefna 

til lýrittareiðs 2 menn á hvára hönd? hinum, er 

fyri sök er hafðr, hafi annan af þeim, sð sjálfr 
annarr, fangaváttr hinn þriði. — þessi eiðr skal 

standa þar til, er hafa skal 2 manna eið, eðr ein- 

eiði. Því at einn skal eyris synja, en 2 íveggja, 

3 þriggja sem lögbók váttar. 

22. Um meinsæri. 

Þeir menn, sem að því verða kenndir ok sann- 

ir, at þeir sverja ranga eiða, ok prófast þat með 

sannindum, þá skulu þeir vera útlægir til Noregs 

um 3 vetr, utan konungr vill meiri miskunn á 

gjöra. — Skulu þeir einskis manns eiða eðr vátta 
njóta, með því at heir gjörðu sik sjálfir ónýta, ok 

gjaldi konungi 4 merkr, en 6 aura fyri hvern mann 
er sór með honum, ef þeir vissu eigi at Ósært var. 

En ef þeir vissu at ósært var fyrri en þeir sóru, 

Bjaldi þeir konungi 4 merkr sem hann. En ef þeir 
atburðir kunna til at falla, at þeim mönnum verða 

gefnar sakir þær, er við liggr líf eðr limir, eðr sð 

") Aðrar bæta við: ok 3 marka mál ok 2 marka mél. á) 

Aðrar: sinn mann á hvára hönd. 
16 
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aleigumál, þá skulu þeir slíkra vitna ok undanfærslu 

njóta sem þess er miskunn til, er konungsvald hefr 

í hendi til röttinda. 

23. Um sakeyri. 

Allr sakeyrir, lögliga lagór á menn, skal goldinn 

at næstum fardögum eptir. Hann er rétt goldinn 

í vaðmálum ok ullu, ok í allri skinnavöru, ok í 

öllu kvikfð eptir því sem flestra manna gengr í 

milli í því héraði, í slátrum ok alls kyns mat, Í 

léreptum, ok öllum austrænum varningi, ok öllu 

járnsmíði, eptir 6 manna virðingu, fella eigi til 

vöru né búfjár, en virða þó til fullra aura. 
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Hér eptir fylgja nokkrar 
réttarbætur o. s. frv. Noregs 

Konunga, lögunum til styrk= 
ingar og réttinda:. 

Gamli sáttmáli milli Íslands ok 
Noregs konungs 1262. 

Í nafni föður, sonar ok heilags anda var þetta játað 

ok samþykkt af öllum almúga á Íslandi með lófataki: 

Vér bjóðum virðuligum herra Hákoni konungi 
hinum kórónaða vára þjónusta, undir þá grein 

laganna sem samþykkt er milli konungdómsins ok 

Þegnanna, er landit byggja. i fyrstu grein, at 

vér viljum gjalda konungi skatt“ ok þingfarakaup, 

sem lögbók váttar, ok alla þegnskyldu, svá framt 

Sem haldit er við oss þat móti var játað skattin- 

um. — Í fyrstu, at utanstefningar skyldum vör 

engar hafa, utan þeir menn sem dæmdir verða af 

Várum mönnum á alþingi burt af landinu. — Item, 

at íslenzkir sé lögmenn ok sýslumenn hér á land- 
inu, af þeirra ætt sem at fornu hafa goðorðin upp gef- 

it. — Ttem, at sex hafskip gangi til landsins á hverju 

ári forfallalaust. — Erfðir skulu upp gefast fyrir ís- 

lenzkum mönnum í Noregi, hversu lengi sem staðit 

hafa, þegar er rðttir arfar koma til, eðr þeirra um- 

2 Sumum röttarbótum ok öðru, sem ekki stendur í hin- 

um eldri útgáfum Jónsbókar er hör bætt við eptir Lovsa m- 

ling for Tsland 1. b., og er fylgt textanum sem þar er, þeg- 
ar þat — eins og gamli sáttmáli — er á báðum stöðunnm. 

16“ 

EA 
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boðsmaðr. — Landaurar skulu ok upp gefast. — 

Item skulu slíkan rétt íslenzkir menn hafa í Nor- 

egi, sem þeir bafa beztan haft. — Item, at kon- 

ungr láti oss ná friti ok íslenzkum lögum, eptir því 

sem lögbók vár váttar, ok hann hefr boðit í sínum 

bréfum, sem guð gefr honum framast vit til. — 

Item, jarl viljum vör hafa yfir oss, meðan hann 

heldur trúnað við yðr, en frið við oss. 

Halda skulum vér ok várir arfar allan trúnað 

við yör, meðan þör ok yðrir arfar haldit trúnað 

við oss ok þessar sáttargjörðir fyrirskrifaðar, en 

lausir ef rofin verðr af yðvarri hálfu at beztu manna 

yfirsýn. 

Réttarbót Eiríks konungs Magnús- 

sonar 15. júlí 1294 um nokkrar 
breytingar á Jónsbók !. 

Eiríkur Magnús með guðs miskunn Noregskon- 

ungr, son Magnúsar konungs, sendir öllum mönn- 

um á Íslandi kveðju guðs ok sína. 

Þþorlákr lögmaðr kom til vár, ok tæði fyri oss 

bænarstað yóvarn um nokkura hluti, þá sem þér 

beiddut at til skyldi leggjast bókar yðvarrar eta 

úr takast; svá sýndi hann oss ok þá hluti, sem 

hann beiddist af yóvarri hálfu, ok honum ok þeim 

fleirum góðum mönnum, sem á Íslandi eru, ok þá 

1; Sbr. Lovsamling for Island 1.b., 17 — 22 bls. 

þessari rtttarbót er skotið inn Í texta Jónsbókar hör og þar, 

og höfum vér sett þat í svigagreinir. Hör er réttarbútin 

tekin í heilu lagi, því hún munar ekki alllítið að efni og 

orðfæri í lagasafninu frá þeirri sem skotið er inn Í textann. 
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váru hjá oss, þykja yðr harla nytsamligir vera; 

ok af því, at vör viljum jafngjarna sjá yðra nauð- 

syn þó at þör sét í fjarska, um þá hluti sem þér 
beiddust skynsamliga, sem þeirra þegna várra sem 

hær oss búa, þá gjörum vör yðr kunnigt, at vér sam- 

bykkjum þessar yðrar beiðslur allar, sem hér fylgja: 

1. Með handsölum skal jarðir byggja ok svá í 

borgun ganga. — 2. Svá skal leiguliði hjón hafa, 

at hann fái unnit engjar allar, ella bæti hann 

landsdrottni skaða þann allan, sem menn meta at 

jörð spillist af því, utan þeir skili öðruvíss. — 3. 

Um kaldakol forfallalalaust þat sem fémætt er ept- 

ir, utan kvikfð, þá eignast sá er jörð á. — 4. Um 
burtfærslu taða: tvígildi fyri þat sem eptir er, þá 

er hann ferr af jörðu, þann kostnað sem sá þarf 

til burtfærslunnar er til kom jarðar. — 5. Full skaða- 

bót skal greiðast fyri beit töðu, akra eða engja, 

þó at eigi sð löggarðr um, landnámslaust fyri þeirra 

Manna fð, er beit eigu í örskotshelgi, en ella fullt 

landnám með. Skylt er at hafa löggarð, hvárt sem 
hlaðit er korni eða töðu. — 6. Um gjeldfjárrekstr 

á vár til afröttar, ok fjallgöngur á haustum, hvern 

tíma vera skal, gjöri eptir því sem hreppstjórnar- 

menn gjöra ráð fyri, ok hverju byggðarlagi hæfir, 

því at þat heyrir eigi einn veg öllum tíl, ellar svari 
Sá slíkri sekt sem lögbók váttar, er eigi gjörir 

Svá, — 7, En um allt kvikfð, þat sem goldit er 
os: 

1. gr. sbr. Jónsb. Kaupab. 23. — 2. gr. sbr. Landlb.5. — 

3. gr. sbr. Landslb. 9. — 4. gr. sbr. Landslb. 8. — 5. gr. 

MR — 6,gr. sbr. handslb, 46, — 7.gr. sbr. Lands- 
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eða gefit; utan hross, eignist sá er mark á, ef eigi 

er af brugðið innan hálfsmánaðar, er hann bann- 

aði lögliga með vitnum. — 8 Ef maðr leggr sitt mark 

á fð annars manns með leynd, ok villir svá heim- 

ildir at, þá er hann þjófr, ef svá mikit er at þjófs- 

sök nemr. — 9. Nú kemr engi eptir fð því fyri 

miðjan vetr, er bóndi veit eigi hverr á, ok hefr 

þat verit hálfan mánuð síðan sagt var til, þá er 

rétt í fyrstu viku þorra at láta virða fé þat 6 

granna sína; þeir skulu svá virða sem þeim þyk- 

ir þá vert er þeir virða. — 10. Standa skal lög- 

leiga eptir bók, at 6 skynsamir menn meti hvárt 

sá er leigði hefr til fóðr eða smjör, ok ef eigi er 

til, gjaldi jafnvirðan annan mat, ef hann þarf eigi 

úti at kaupa, ella leysi 12 álnum vaðmáls. — 11. 

Nú krefr maðr mann fjár síns í réttan gjalddaga, 

þess er vitni veit eða við er gengit, þá er vel ef 

hann geldr, eða stefni honum heim á 14 nátta fresti, 

ok krefi þar enn fjár síns. Nú vill hann eigi greiða. 

þá stefni honum þing ok krefi þar enn skuldar 

sinnar. Nú vill hann eigi greiða, þá sekist hann 

2 aurum fyri kröfu hverja. En þaðan af þinginu 

skal sækjandi nefna svá marga menn, sem hann 

þykist þurfa, ok fari síðan eptir bók. — 12. Ef 

verkmaðr liggr 3 náttum lengr um heyannir, en 

hálfan mánuð utan heyannir, meti skynsamir menn 

hvert leigufall er. — 13. Sú klausa er úr tekin 

bókinni er fyribýðr at hafa dilkfð. — 14. Ok þat 

8. gr. sbr. Landslb. 48. — 9. gr. sbr. Landslb. 50. — 

10. gr. sbr. Kaupab. 15. — 11. gr. sbr. Kaupab. 8. — 12. 

er. sbr. Kaupah. 25. — 13. gr. heyrirtil Landslb, 17. — 14. 
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kapítulum, er fyribýðr at þeir menn reisi búnað, 

€r minna fé eigu en til 5 hundraða. — 15. Nú 

ferr maðr á veg með hrossi, ok þó at þeir sé 3, 

ok stendr hey nær götu, en bær eigi allnær, þá 

taki þeir hey at ósekju, ef þeir þurfa, slíkt sem 

hross þeirra eta þar, ef nauðsyn gengr til. — 16. 
Þat skal standa um melrakkaveiðar sem lögröttu- 
Menn skipa, ok aldri meiri sekt en 6 álnir fyri 

hvern. — 17. Eigi skal ómaga telja framar en á 

ft þess hjóna er ómaginn er skyldr, ok hverfi af 

fénu þegar hann er 16 vetra, ef hann er heill ok 

Verkfærr. — 18. Ef mær eðr kona utan ekkja, gipt- 

ist utan ráð föður síns eða bróður, eða móður, eða 

þess er giptingarmaðr er fyri ráði hennar, hafi fyri- 

gjört arfi sínum eptir giptingarmann, þann sem 

hún stóð til, utan hann vill meiri miskunn á gjöra, 

nema giptingarmaðr vill firra hana jafnræði. — 

19. Erfingi á kost at halda ómaga eyri þó at hann 

eigi minna fð en ómagi á, ef skynsömum mönn- 

um virðist hann óhættur skuldunautr. — 20. Bóndi 

skal eiga hálfar vígsbætr eptir húsfrú sína. — 21. 

Eigi skal bóndi selja eignir húsfrú sinnar, eða þær 
er þau eigu bæði saman, utan samþykkis hennar, 
nema full nauðsyn gangi til, ok þó með skyn- 

Samra manna ráði. — 22. Ef hrútr kemr til sauða, 

eða hafr til geita, ok gjörir spell, bæti skaða er 
—2—z.a...A.2 

Er. Þessi kap. var næstr seinasta kapítula í Kaupab, sleppt 

Í útgáfunum). — 15. gr. sbr. þjófab. 12. — 16. gr. sbr. 
Þingfararb, 6. — 47. gr. sbr. Framfærslub. 1. — 18. sbr. gr. 

Kvennag. 1, — 19. gr. sbr. Arfatökur 21. — 20. gr. sbr. Mannh. 

1. — 21. gr. sbr: Kvennagipt. 3. — 22. gr. sbr. Landslb. 49. 
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metinn verðr. — 23. Nú er maðr stolinn fö sínu, 

þá á sá, er stolinn er, full gjöld fjár síns af fé 

hins sakaða, ok kostnað þann, er hann þurfti til 

eptirfarar, ok rétt sinn eptir lagadómi, sem hann 

sé lögræntr jafnmiklu. — 24. Eigi er umboð fullt 

utan með váttum ok handsölum. — 25. Um skrúð- 

klæðabúnað sekr 2 aurum fyri hvert er hann ber 

framarr enn lög vátta, utan honum sé gefin — 

26. Um eldi þingmanna, sekr 2 aurum fyri hvern 

mann er eigi er alinn forfallalaust. — 27. Ef 

maðr rangfærir ómaga, gjaldi þeim kostnað full- 

an er til er fært, þann er hann hafði fyri. — 28. 

Um skuldir kaupmanna sekr hálfri mörk fyri hundr- 

að hvert, er eigi er goldit at Ólafsmessu forfalla- 

laust, hálft konungi en hálft þeim er skuld á. — 

29. þar sem maðr segir sig úr dómi forfallalaust, 

lögliga tilkrafór af röttaranum, sekr hálfri mörk, 

við konung hálft, ok hálft við þann er mál á, utan 

svá mikit mál sð at dæma, at þeir fái eigi yfir 

tekit, þá leggi til alþingis eða heima til lögmanns. — 

30. 6 eru mórendar álnar til eyris. — Ekki eru 

melrakkabelgir mæltir í lögaura. — 31. Sá kapí- 

tuli er úr tekinn bókinni er váttar um tveggja miss- 

era vinnumenn. — 32. Ef maðr særir mann, bindr 

eðr ber, eða skemmir fullröttisorðum eða verkum, 

23. gr. sbr. Þjófab. 8. — 24. gr. sbr. Kaupab. 10. — 25, 

gr. sbr. Framfærslub. 13. — 26. gr. sbr. þjófab. 2. — 27. 

gr. sbr. Framfærslub. 4. — 28. gr. sbr. Kon. þegnsk. 3. — 

29. gr. sbr. Þþingfar. 8. — 30. gr, sbr. Kaupab.5. — 31. gr. 

þessi kap. var sá þriðí að aptan í Kaupab., standur ekki Í 
útgáfunni. — 38. gr. sbr. Mannh. 23. 
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ok vitu þat vitni, ok krefr sá lagastefnu ok rött- 

ar síns, er fyri vanvirðu verðr, en hinn neitar, þá 

sekist hann hálfri mörk, hálft hvárum, konungi 

eða þeim er mál á. — 33. Hvar sem ungum manni 

tæmist land í erfð eða at gjöf, í vígsbætr eða 

réttarfar, ok selr fjárhaldsmaðr hans í brott, þá á 

hann brigð til þess lands. — 34. Ef maðr fellir 
boð, þat er stefnt er þing at heyra konungsbréf, 

eða manndrápsþing, eða manntalsþing til jafnaðar, 

eða hreppstjórnarþing um haust, sekr 2 aurum fyri 

hvert. — 35. Ef maðr maðr mjóikar stelandi hendi 

bú annars manns, bæti sem fyri stuld, sá er fð 

hefr til, ella láti húðina eptir lagadómi. — 36. 

Skylt er bóndum at gjöra vegu færa um þver hér- 

uð ok endilöng, þar sem mestr er almannavegr, ept- 

ir ráði sýslumanna ok lögmanna; sekr eyri hverr 

er eigi vill gjöra, ok leggist þat til vegabóta. — 

37. Ef griðungr eltir fang úr kú, svá at skaði 

Virðist, sá er heima er gætt með búi, bæti fjórð- 

ungi bóta ef sannprófat verðr, en engu þeim er 
hann lör; en ef hann vill eigi varðveita hann, eða 

reka í afrött, bæti skaða þann sem hann gjörir, 

eptir því sem menn meta. — 38. Eigi skal hér á 
landi gefa mey eðr konu meiri tilgjöf en til 60 

hundraða, þó at menn sð ríkir, ok hvergi meir en 

st fjórðungr úr íð hans, en ef hann gefr í beztu 

eign sinni, þá skulu erfingjar hans leysa til sín, 
ef þeir vilja. — 39. Ef maðr færir bú sitt hreppa 
ST aði 

33. gr. sbr. Lanðabr. 1, — 34. gr. sbr. Framfærsl. 10. — 

35. gr. sbr. þjófab. 10. — 386. gr. sbr. Landslb. 44. — 37. 
8r. sbr. Landslb. 65. — 38. gr. sbr. Kvennagipt. 1. — 39. 
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meðal, þá skal hann segja til einkunnar sinnar í 

þeim hrepp sem hann hefr bú sitt í fært, ok láta 

skrá með einkunnum þeirra manna sem þar búa 

fyri. — 40. Stefnu skal leggja til kaupa við skip 

fyri heyannir ok eptir, ok seli þar hönd hendi. — 

41, Sektalaust er manni at kjósa undan sér mála- 

land sitt. — 42. Þeim mönnum skal eigi gefast 

ölmusa, er ganga húsa í meðal ok bera vápn. — 

43. Þessi orð eru úr tekin bókinni, at ekki skal at 

skáldskaparmálum ráða. — 44. Um kálfa ok lömb, 

kið ok grísi, þá sekist maðr eigi þó at ómarkat 

sð, meðan í sjálfs hans landi gengr. — 45. Endr- 

nýja má maðr umboð at liðnum 3 vetrum, hvárt 

sem hann er utan lands eðr innan. — 46. þing- 

víti skulu leggjast til þinghússgjörðar, svá lengi 

sem þarf. — 47. Landnám ok skaðabætr skal gjalda 

sá er svín þau á, er skaða gjöra, svá sem fyri 

annan fönað. — 48. Ekki á jörð í viði þeim, er 

fluttr er úr almenningi, utan hann liggi lengr en 

lög vátta. — 49. Sá skal skatt gjalda er búnað 

reisir, en hinn eigi, er brigðr búi, ef hann hefr 

minna fé en til 10 hundraða, skuldlaust ok ómaga- 

laust. — 50. þat kapítulum skal ok vera í bók 

yðvarri, sem váttar um byggingu á konungseign- 

gr. sbr. Landslb. 47. — 40. gr, sbr. þegnskylda 3. — 41. 

gr. sbr. Landslb. 10, — 42. gr. sbr. Mannh. 30. — 43. gr. 

sbr. Mannh, 27. — 44. gr. sbr. Landslb. 47. — 45. gr. sbr. 

Arfatökur. 24. — 46. gr. sbr. þingfararb. 5. — 47. gr. sbr. 

Landslb. $1. — 48. gr. sbr. Landslb. 59. — 49. gr. sbr. 

Þþegnsk. 1. — 50. gr. þat er annarr kapítuli í Landsleigub. 
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um. — 51, Eigi viljum vör at mikil skreið flytist 

höéan, meðan hallæri er á landinu. 

Eru þeir nokkrir hlutir hér í ritnir, sem þeim 

Vitrustu mönnum sem eru á landinu sýnast ofarr 

Mmeirr of harðir eða of linir, þá bjóðum vör lög- 

Mönnum várum at þeir riti til vár þat sem þér 

beiðizt allir samt, skulum vör þá sannliga, með góðra 

Manna ráði, þá skipan á gjöra, sem vör væntum 

at yðr sö hentast. — þessi skipan var gjör Í 
Túnsbergi, þá er liðit var frá burði várs herra 

Jesú Christi 1294 vetr á Svithúnsvökudag á 15. ári 

ríkis várs. Herra Bárór Serksson kanceler várr 

innsiglaði, Jón klerkr ritaði. 

2. Réttarbót Eiríks konungs um 
stefnufall. 

Svá skipaði virðuligr herra Eiríkr konungr, son 

Magnúsar konungs, at hvervetna þar sem sakará- 

beri stefnir undir rött próf til sýslumanns, ok kemr 

hann eigi forfallalaust, þá sekist hann hálfri mörk, 

hálft sýslamanni, en hálft þeim er mál á; skulu 

þær stefnur vera eptir leiðarlengd, ok svá að stefndr 
hafi nóga stund at koma at öllum gögnum ok vitn= 

um, ok prófi sýslumaðr mál þeirra innvirðuliga, hvárt 

sem koma annarr eða báðir, ok gjöri rött þeirra 

á millum. En ef hann fær eigi yfir komit, þá er 

hann skyldr at rita til konungs eðr lögmanns slíkt 

Próf sem framast fær hann, ok gjöra þat kaup= 

laust; er þá lögmaðr skyldr til at leggja úrskurð 

á þat mál, þó at hann haldi þá eigi vitnum sín- 
a 

ól. gr. sbr, Farmannal. 27. 
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um til lögmanns. Sama er ok þess manns sök, sem 

sýslumaðr stefnir til sín innan hálfs fylkis, til þess 

at prófa mál hans, ok gjöra rétt öðrum mönnum 

af þeim, ef hann kemr eigi nauðsynjalaust. Svá 

er ok skipat, at ef eigi eru löggjafir á nefnd, ok 

gefr maðr ýmsum mönnum aðrar gjafir, þá skulu 

þær gjafir haldast allt þar til er þær verða jafnar 

við löggjafir. En ef meira er gefit, þá skal skerð- 

ast fyrir hverjum eptir því sem tala rennr til eptir 

fjármagni, utan sálugjafir, ok þær gjafir er maðr gefr 

heill ok ósjúkr ok afhendir at sör lifanda, ef skyn- 

sömum mönnum virðist eigi arfsvik á gjör. Svá 

er ok staðfest, at frilluson ættleiddur tekr rétt af 

föður sínum eptir móður sína þá sem ættleiddi hann, 

ef engi er þeirra til, sem áðr eru taldir í erfða- 

talinu. — Frilluson hinn elzti einn tekr höfuðból 

eptir föður sinn, ef faðir hans festir móður hans 

síðan hann var fæddr, ok þó at hann hafi kváng- 

ast þess í millum, ok eigi börn með þeirri, ok 

andast sú, ok festir þá hina síðan, er áðr var 

frilla hans. Ef bóndi selr jarðir húsfreyju sinnar 

utan hennar samþykki ok vilja, þá skal hún skyldug 

vera at lýsa fyri skilríkum mönnum innan næstu 

5 vetra, síðan hún vissi at þær váru seldar, ok segja 

at húsbóndi hennar hefr jarðir hennar selt at henn- 

ar óvilja, utan hún hafi óttast bónda sinn, eðr eigi 

þess máls aldri uppreist. Ef maðr á börn með 

eiginkonu sinni meðan hann er í útlegð, þá eru 

þau eigi arfgeng hvárki til föðurs arfs.nð móður 

arfs, nema því at eins, at faðir þeirra verði ílendr 

síðan. 
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3. Réttarbót Eiríks konungs um 
prófasta. 

Eiríkr með guðs miskunn Noregs konungr hinn 

kórónaði á. Nú af því at oss ber skylda tilinn- 

virðuliga eptir at sjá ok um at bæta lög ok landsins 

rétt, þá skipum vör nokkra hluti af með hinna beztu 

Manna ráði, ok sendum yðr með þessum greinum 

sem hér fylgir. í fyrstu, at þeir prestar hafi pró- 

fastsdæmi, sem eigi hafa sóknarkirkjur eða heyra 

leyndar skriptarmál. Item þeir bændr skilríkir 

innan sóknar, sem vel eru fjáðir, hafi umboð ok 
varðveizlu yfir kirkjufð ok því gózi, sem hún á at 

hafa sör til upphalds, ok þó með vitorði prestsins, 

ok gjöri herra byskupi reikning eða kórsbræðrum, 

ef hann er eigi nær.  Svá skulu ok handgengnir 

menn, prestar ok byskupsmenn, gjöra útfarar leið- 

angr, ok skipa fé sem aðrir menn. Geymi menn 

at þrem sinnum verði lýst áðr samgangr verr 

hjóna í millum, því at ef þau geta börn síðan, er 

svá var lýst, þá skulu þau vera skilgetin, þó at 

síðarr meir prófist meinbugir á þeirra á millum. 

Þat er ok forboðit, at nokkurr maðr nauðgist til 

þess eiginorðs, at hann skal þá konu eiga sem 
hann hafði áðr fyri frillu, ef hann leggst með henni, 

síðan hann ber þat til skriptar ok yfirbótar. - Item, 

þar sem maðr er stefndr til konungs innan lands, 

ok kemr eigi, eðr hans umboðsmaðr forfallalaust, 

þá sekist hann 2 mörkum við konung, utan hann 
hafi boðit sitt mál undir rött rannsak heima til 

lögmanns eér sýslumanns, ok vill hann þat eigi er 

kærir, þá sekist sá eigi er stefnt var, þó at hann 
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komi eigi til konungs at því sinni. Item, at maðr 

hafi bréf ok innsigli lögmanns eðr sýslumanns eðr 

annara skilríkra manna, ef hann ferr úr átthaga 

sínum í aðra staði, þau er honum beri vitni um, 

at hann sö skilamaðr. Svá ok ef maðr segir manni 

fyri brigð á þeirri jörðu, er hann hyggr hann eiga 

at halda svörum fyri, en hinn hefr burt látit á laun- 

ungu, ok vill svá villa sókn hins, þá skal verj- 

andi vera .skyldr at segja honum hverr hönd hefr 

á jörðunni, en ef hann leynir, þá gjaldi hinum svá 

mikla landskyld sem af þeirri jörðu gengr um þá 

12 mánuði. Geymi ok um boðburð, at hverr sem 

fellir, gjaldi eyri fyri hvern bónda, er eigi kom 

boð til á boðslóð, ok eigi kom til þings forfalla- 

laust. Um þat fé sem eindagat er, hafi atfarar- 

þing, þegar hann vill, svá at hann hafi áðr heimt 

í röttan gjalddaga. Er ok skipat um eignir þær, 

sem faðir gefr, ok kvángar með son sinn eða gipt- 

ir dóttur sína, ok húsfrú hans veit þat þá, ok er 

í hjá, ok telr ekki at opinberliga, þá má hún ekki 

rjúfa þat síðan, þó at misdauði þeirra verði, né 

svá þeirra erfingjar, utan meira sð gefit en lög 

vátta, þá jafnist þat eptir bók. Svá er ok greint, 

ef bóndi selr eignir húsfreyju sinnar, eðr þær sem 

þau eiga bæði saman, þá ábyrgist sá sjálfr vátta 

innan 20 vetra, ok hans erfingjar ef hann er dauðr, ef 

jarðir váru seldar með húsfreyjunnar samþykki, síðan 

er úr vátta ábyrgð. Item, um jarðabrigði ok garða, at 

þat kærist fyri lögmanni eðr fyri sýslumanni, ok gjöri 

þeir þar rött af, hvárt sem klaga leikmenn eðr 

lærðir menn.  Svá er ok staðfest, ef sonarsynir 
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€ru tveir eðr fleiri skilgetnir, eins manns synir, ok 

var faðir þeirra skilgetinn samfæddr, þá skulu þeir 

taka fullan arf slíkan sem faðir þeirra stóð til, ok 

svá jarðir ok óðul, ok skipti sín í milli eptir mann- 

mergð, — Hvervetna þar sem lögmaðr er nær, þá 

skal hann nefna menn til dóms, einkanliga þar sem 

um stórmál er at dæma en ella sýslumaðr, okskoði 

innvirðuliga, at þeir nefni 12 menn skynsama ok 

Skilríka til dóms, hvárki sakaða né sifjaða þeim 

sem um skal dæma, ok þeir 12 gangi einirfsam- 

an ok staðfesti svá dóm sinn, ok síðan gangi þeir 

til annara manna, ok samþykki þeir þá allir sam- 

an dóm þann með lófataki, en þeir sem eigi vilja 

samþykkja sveri einn eið, at eigi viti þeir annat 

sannara en þeir segja, ella sekr hverr þeirra hálfri 

mörk við konung. Ef kona missir bónda síns yngri 

en tvítug, eðr karlmaðr missir húsfrú sinnar yngri 

en 20 vetra, ok koma þau saman at frænda ráði, 

þá megu þau hafa fjárhald sitt ok annara manna, ef 

undir þau ber; eðr fá öðrum, ef þau vilja þat heldr. 

Item, við því skal engi leiguliði ábyrgjast hús at 

skriður spilli eðr ofviðri brjóti, ef hann hefr uppi- 

haldit ábúð eptir lögum. 

Endurnýjun gamla sáttmála Íslend- 
inga við Hákon konung Magnússon 

1302 1. 
Í nafni föður ok sonar ok heilags anda var 

þetta jáð ok samþykkt af almúganum á alþingi við 

handgengna menn með fullu þingtaki. 

1) Sbr. Lovsamling for Island 1. b. 23—24. þls. 
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At várum virðuligum herra Hákoni Noregs 

konungi hinum kórónaða, bjóðum vör fullkominn 

góðvilja ok vára þjónustu, ok at halda þá lögbók 

" sem hinn signaða Magnús konungr sendi út sem 

vér sórum næst. Állir viljum vör ok eiða vára 

halda við konungdóminn, undir þá grein lögmálsins, 

sem samþykkt var millum konungdómsins ok þegn- 

anna, þeirra sem landit byggja. Er sú hin fyrsta, at 

vér viljum gjalda skatt ok þingfararkaup 20 álnir, 

sem lögbók váttar, ok alla þá þegnskyldu er lögin 

vátta með stöddum eiði ok endimörkum oss á hendr. 

Hér á mót sakir fátæktar landsins, ok nauðsynja 

þess fólks, er landit byggir, at ná þeim heitum í 

móti því gózi, er heitit var móti skattinum í fyrstu 

af konungsins hálfu. En þat eru þau heit, at ís- 

lenzkir sé sýslumenn ok lögmenn á landi váru, ok 

þvílíkan skipagang hafa sem heitit var á hverju 

ári út hingat forfallalaust, ok þeim gæðum hlað- 

in sem nyfsamlig sé landinu. — Viljum vær eng- 

ar utanstefnur hafa, framar en lögbók váttar, því 

at þar höfum vör margfaldan skaða af fengit, ok 

við þat þykjumst vér eigi búa mega; en allr sá 

boðskapr, er oss býðr meiri afdrátt eðr þyngsl, en 

áðr er svarit ok samþykkt, þá sjáum vér með enga 

móti at undir megi standa, sakir fátæktar lands- 

ins. — En hálfu síður þorum vér fyri várum herra 

Jesu Christo at játa nú meira undan þeim guðs 

ölmusum, sem áðr með guðs miskunn höfum tvér 

veittar oss til sáluhjálpar. — Biðjum vér einkan- 

liga virðuligan herra Hákon konung hinn kórón- 

aða ok alla aðra dugandismenn, at þeir þröngvi 
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Oss eigi framar en lög vátta til meiri álaga. — 

Þat gefi oss herra Jesús Christus, at þefta várt 
ráð verði sjálfum guði til tignar ok virðingar, en 

öllum helgum til lofs og dýrðar,. ok konunginum 

í Noregi og öllu hans röttu rátuneyti til vegs ok 

Virðingar, en oss til friðar ok frelsis. Amen. 

Réttarbót Hákonar konungs Magn- 
ússonar 1303, um heitingar. 

Hákon með guðs miskunn o. s. frv. þat er 

optliga kært fyri oss, at frændr þeirra manna, er 

várir umboðsmenn láta taka til rannsaks, eða láta 

refsa þeim eptir lögum, heitast við vára umboðs- 

menn, eðr þá aðra, er þeim vilja fylgja, ok kon- 

ungsvald styrkja, ok röttindi eiga at gjöra eptir 

lögum, ok af því hinum skynsömustu mönnum ok 

oss sýnast þessir menn eigi betri en þeir menn, er 

heimta gjöld fyri þá menn, er konungr lætr refsa 

eptir lögum fyri sín afbrot, þess ok annars, at eptir 

slíkum heitum hafa opt vánd heit fram komit, ok 

af því krefr ok vár skylda til, skorður við at reisa 

þvílíkri vonzku ok annari illsku er nú hefst dag- 

liga, þá er er þat boð várt ok fullkomligr vil, at 

hverr at þessu verðr kunnr ok sannr höðan af, 

takist ok innsetist undir konungs geymslu, þar til er 

hann fær þá borgunarmenn, eð hinn -sö traustr ok 

Öruggr fyri honum, er hann heitaðist við, svá at hann 

fái þar af hvárki skömm nð skaða, ok á ofan 4 merkr 
konungdóminum fyri sína ofdirfð, ok hinum full- 

rétti sitt eptir 6 manna dómi, er haun heitaðist 

við. Kann ok svá til at bera, at hinn sex heit= 
6 
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ast var við, fái nokkra skömm eðr skaða, þó at 

síðarr st, ok sýnist skynsömum mönnum nokkur 

sú grunsemd þá á, at þess völd hafi til gengit eðr 

ráð, er áðr heitaðist við, þá fyribjóðum vör sýslu- 

mönnum vírum ok lögmönnum nokkra undanfærzlu 

taka af þeim fyr en vör erum at spurðir. En ef 

nokkurr tekr, þá er sem ógjört sé. — þat höfum 

vör ok undirstaðit sannliga, at þeir eru margir 

menn, er vanfærir eru at skipta lögum við þá menn 

ér eigi vilja eptir stefnum fara eðr skynsamliga 

svara, hvárt þeir eiga málefni við aðra menn eðr 

aðrir við þá, utan ganga fram með reiðugligri heit- 

an ok ofsvæsi við þá sem spakir eru, eðr minni 

. þeim eru fyri sér, ok þó bjóða sig tillaga ok rétt- 

inda eptir góðra manna dómi ok vörzlum þar: sem 

þat hæfir. Svá verða ok sumir fyri hræðslu sak- 

ir sinn rött upp at gefa. Ok því at vér viljum eigi 

nð megum slíka hluti með nokkru móti líðast láta 

höðan af, þá bjóðum vér fullkomliga sýslumönn- 

um várum, at taka þá menn, er at slíku verða kennd- 

ir, ok til slíkrar geymslu ok varðveidlu sem fyr 

segir. Með sama hætti skal ok vera um undan- 

færslu þeirra, ef þeim kann þörf at verða er mála- 

efni eigu við þá.  Bjóðum vör öllum mönnum ok 
einkanliga handgengnum mönnum várum at veita 

sýslumönnum várum lið með styrk ok fylgi, svá 

at þessi vár ok allr annarr boðskapr sá, er vör höf- 

um skipat góðum mönnum til frelsis, ok óhlýón- 

um mönnum til refsingar ok yfirbótar, verði stað- 

fastliga haldinn. Var þetta bröf gjört í Túnsbergi 

á Óðinsdaginn næstan fyri Trinitatis messu á Á- 

OR 
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ári ríkis várs. Herra Haki kanseler vár innsigl- 
aði. Páll klerkr ritaði. 

Réttarbót Mákonar konungs Magn- 
ússonar 1305 1. 

„ Hákon með guðs miskunn Noregs konungr, son 

Magnúsar kon ungs, sendir öllum guðs vinum ok sínum, 

þeim sem þetta bröf sjá eða heyra, kveðju guðs ok sína. 
þör rituðut til vár ok beiddust af oss nokk- 

Urrar vægðar ok linunar um suma hluti, þá sem 

allt Ísland tekr í ýmsum atburðum; ok af því, at 

vér höfum jafnan reynt af yör góðvilja ok eptir- 
læti, þá sendum vör yér þetta várt bréf, í hverju 

vör höfum greint þær röttarbætr, sem vör viljum ok 

megum at sinni yör gefit hafa, þar til sem vör 

látum ofarr meir greina þá hluti í lögbók várri: 

1. Er þat þá fyrst, at þeir af várum mönnum, 

sem sigla til Íslands, ok þar kunnu brotligir vera, 

viljum vér at þeim sé þar sakir gefnar, ok réttr 

af þeim gjörr at Ólafsmessu fyrri, ok svá sð þeim 

ok rétt gjört, ef nokkurr gjörir þeim rangt. En 

ef sýslumaðr fyrinemst þeim rétt að gjöra, þá svari 

hann sökinni. — 2. Bjóðum vör fullkomliga, at 

vándum mönnum sé refst þar sem þeir verða tekn- 

ir, ef þar er lögligt próf áðr á komit, ella fáist 

þeir í hendur sýslumanni þar sem þeir takast, ok 

Sendi þá hver sýslumaór frá sör til annars í góðri 
A 

1. gr. sbr. Jónsb. þegnsk. 8. — 2. gr, sbr. þjófab. 1. 

7) Sbr. Lovsamling for Ísland 1. b. 24—26. bls. þessari 
röttarbót er skotið inn í texta Júnsbókar til ok frá. 

At 
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geymslu ok sinni ábyrgð, þar til er hann kemr til 

þess sýslumanns, er brotit er at. — 3. Líkar oss 

vel, at frændr gjöri kaupmála sín í millum ok 

helmingarfélag, eptir því sem þeim semr; en ef hjón 

gjöra sín á meðal. Standi eptir því sem bók vátt- 

ar. — 4. Ok ef annathvárt þeirra kann fráfat 

falla, þeirra sem 10 vetr eðr lengr hafa saman verit, 

"ok hafa þau jafnan haldit sik fyri löglig hjón, þó 
at hjúskapr þeirra hafi eigi lögliga verit ámálgaðr, 

ok eigi byggðarfleygt meðan þau lifðu bæði mill- 

um skilríkra manna, at hún væri hans frilla eðr 

hórkona, þá skal barn eða börn, ef til eru, í arf 

setjast og haldast fyri skilgetin, þó eigi lifi fest- 

ingarváttar — 5. Viljum vér at frítt fö eitt sð virt 

í forlagseyri, ok at erfingjar ómagans sé skyldir 

at taki við hans gózi ok fjárhaldi, þó at hann sö 

eigi fullveðja, ef frændr ómagans samþykkja, ok 

sýnist hann þeim óhættr skuldunautr, ok skulu þá 

frændr svara skaða ómaganum. — 6. En ef fá- 

tækir menn skjóta börnum sínum aflögliga í hrepp, 

lofum vér hreppstjóra þeim er næstr er, ok bónd- 

um með honum, at taka þann mann ok binda ef 

þarf, ok færa aptr, ok binda síðan barn á bak hon- 

um, ok láta sjálfan bera brott úr hreppinum. — '- 

En um skyldu fátækra manna viljum vör, at nátt 

st á hverjum 10 hundruðum, þar til er verðr 

hundrað hundraða, en síðan nátt á 20 hundruðum, 

þar til sem er 200 hundraða, en þó at fö sé meira, 

3. gr. sbr. Kvennagipt. 3 — 4, gr. sbr. Arfatökur 27. — 

5. gr. sbr. Arfatökur 21. — 6, gr. sbr, Framfærlub. 9. — 

7. gr. sbr. Framfærslub. 12. 
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fakist þat ekki til manneldis, utan hreppstjórnar- 

mönnum sýnist annat röttara. — 8. þat er góðr 

vill várr, at geldfð sé sektalaust í heimalöndum, 

ef hreppstjórar ok grannar lofa ok samþykkja ok 
8efa enga sök á. — 9. þeir ok sem eigi vilja halda 

þá skipan sem hreppstjórar gjöra lögliga, ok gjaldi 

hálfa mörk, hálft konungi en hálft hreppstjór- 

um, ok leggist þat til fátækra manna. — 10. Ein- 

ar vágir ok ein mælikeröld vilium vör at gangi 

um allt landit, ok bjóðum, at hverr sýslumaðr í 

sinni sýslu sjái þar svá eptir, sem hann villhalda 

þeim sæmdum sem hann hefr af konungdóminum. 

— 11. Búlausir menn, ef peninga eigu, svari mann- 

eldi ok öllum hreppnauðsynjum at jafnaði sem hrepp- 

stjórnarmenn gjöra ráð fyri. — 12. Sá ok sem boð 

fellir, svari sekt fyri alla þá, er á þeirri boðslóð 

eru ok eigi kom boð til forfallalaust. 

Var þetta bréf gjört í "Túnsbergi Jónsvöku 
aptan á sötta ári ríkis várs. Herra Áki kanseler 

várr innsigladi, Símon klerkr Þorsteinsson ritaði. 

Réttarbót Hákonar konungs 1310, 
um at sýslumenn gjöri rétt. 

Hákon með guðs miskunn Noregs konungr, 0. 8. 
frv. Margir menn hafa kært fyri oss um þann 

Úrskurð sem lógmaðr segir manna í millum, ok 

dómar þeir sem dæmdir eru, at engi röttr gjörist 

á, þó at kært sö fyri sýslumönnum eða þeirra um- 
nn 

8. gr. sbr. Landslb. 46. — 9. gr. sbr. Framfærslnb. 9. — 

10. gr. sbr. Kaupab. 26. — Ll. gr. sbr, Framfærslub. 12, — 

12. gr. sbr, Framfærslub. 10, 
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boðsmönnum, utan þeim sö gjafir gefnar. Ok af 

því at oss byrjar þvílíka hluti með engu móti þol- 

ast láta, þá viljum vér at allir menn viti, at þar 

sem sá, er málit varðar ok lögskilit er, eðr dæmdr 

er dómr til handa, kærir sik fyri várum sýslumönn- 
um eðr þeirra Iönsmönnum, ok biðja sér rétt gjöra 

ek fá engan, þá fyribjóðum vér várum sýslumönn- 

um ok þeirra lönsmönnum at sækja vára þegna 

um þann sakeyri, er vér höfum þeim veitta fyr en 

þeir hafa rött gjört þeim er sik kærði lögliga fyri 

þeim, ok þess ván eiga ofan á at vör fáum þeim 

vára föðurleifð í hendr, er rétt vilja gjöra þeim 

mönnum er sik kæra lögliga. Hvervetna þar sem 

lögmanni ok öðrum skynsömum mönnum lízt at 

sýslumenn eðr þeirra lénsmenn taka rangliga pen- 

inga manna után lögligra sókna, ok kunni einhverr 

svá fákunnigr at verða eða fásvinnr, þá viljum vér 

at þeir sæki engan rétt, fyr en þeir hafa rétt gjört 

þeim er þeir tóku fyri aflaga eptir lögmanns ráði 

ok annara góðra manna. 

Var þetta bréf gjört í Túnsbergi á annan dag 

Jóla, á 11. ári ríkis várs, o. s. frv. 

Réttarbót Hákonar konungs 1318. 
Um eiðvætti ok arf eptir hórgetin 

börn. 

Hákon með guðs miskunn Noregs konungr, o. 8. 

frv. Höðan af skulu karlmenn nefnast til eiðvætt- 

is ok undanfærslu með körlum, en konur með kon- 

um, ok ef kona hórar undir bónda sinn, ok eiga 

börn saman, ok andast faðirinn ok síðan barnit, 

Á 
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þann arf skal síðan aldri móðir taka, er þat barn 
erfði eptir föður sinn, utan þau sættist áðr sín Í 

millum um mál sín, ok upp gefi hvárt öðru þann 

sama hór, þann arf skulu taka föðurfrændr barns- 

ins hinir nánustu, sem erfðatal váttar. Sömuleið- 

is skal fara, ef bóndi hórar undir konu sína. Bjóð- 

um vör sýslumönnum ok lögmönnum þessi lög ok 

réttarbætr í lögbók setja, því at vör viljum at þau 

gangi um aldr ok æfi um allt várt ríki. Gefi þat 

Jesus Christus, at þessar várar skipanir ok allar 

aðrar röttarbætr, er vör höfum yðr gefit, geymi þér 

svá at yðr sé til nytsemdar ok æfinligs gagns, guði 

til heiðurs, oss til æru öllum samt ok fagnaðar. 

Þetta bréf var gjört í Niðarósi Krossmessudag um 

várit, þá er liðit var frá hingatburð várs herra Jesu 
Christi 1300 ár ok 13 vetr, á 14. Ári ríkis várs. 

Herra Bjarni Auðunarson innsiglaði oss sjálfum 

hjáverendum. Þorgeir Torfason ritaði. 

Réttarbót Hákonar Magnússonar 14. 
júní 1314!. 

Hákon með miskunn Noregs konungr, son 

Magnúsar konungs, sendir öllum mönnum á Ís- 

landi, þeim sem þetta bröf sjá eða heyra, kveðju 

guðs ok sína. 

Skylda vár ok ástsemd sú, sem vör berum til 
alþýðu ríkisins, sakir mikils góðvilja ok eptirlætis, 

er allir menn hafa oss veitt, síðan guð kaus oss til 

Tíkisstjórnar, krefr oss til at bæta þá hluti sem á- 

1) Sbr. Lovsamling for Ísland 1. b. 27—31. bls. þessari 

Iðttarbót er skotið inn í texta Jónsbókar á ýmsum stöðum, 
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fátt er, einkanliga, um lög ok landsins rétt, höf- 

um vör þar um hugsað með beztu manna ráði, ok 

bænastað þeirra vitrustu manna, ok þá váru í hjá 

oss, lötum vör skrifa yðr til nytsemdar ok hugg- 

unar þessar réttarbætr sem hér fylgja: 

1. Í fyrstu, at þau mál er lögmenn ok sýslu- 

menn fá eigi yfir tekit, þá gjörist 12 mánaða stefna 

til Noregs, svá at þá megi þar rétt af gjöra. — 

2. Item, at svá sé lagastefna til sýslumanns sem 

lögmanns, ok hálfu minni sekt við. — 3. Sýslu- 

menn skulu ok gjöra stundarstefnu til sín, at and- 

svara mönnum þeim; sem lögligt mál hafa á hendr 

þeim ok svá vitnum þeirra, ok gjöri þeim rétt sem 

mishaldinn er, þó at stefndr komi eigi forfallalaust. 

— 4, Svá viljum vör ok, at rétt sé at gjöra 

stundarstefnu til lögmanns, þá er hann ríðr um land 

at skipa málum manna, svá þó, at stefndr megi 

auðveldliga vitnum sínum tilkoma. — 5. þeir bú- 

lausir menn skulu skatt greiða, sem hann á till0 

hundraða fyri sik, ok hundrað fyri hvern ómaga 

sinn, ok eitt hundrað um fram, — 6. Fyrirbjóð- 

'um vér, at þeir sé lénsmenn, sem eigi eru full- 

veðja at bæta aptr, ef þeir taka óröttiliga, utan 

bændr samþykki annat. — T. Eigi viljum vér at 

nokkurr skjóti máli sínu undan lögmanni eða sýslu- 

manni, ok tálmi svá réttindi manna, ef skynsam- 

1. gr. sbr. Jónsb. þingfarab. 9. — 2. gr. sbr. á samastað. — 
3. gr. sbr. á sama stað. — 4. gr. sbr. á samastað: — 5. gr. 

sbr. þegnsk. 1. — 6. gr. sbr. þegnsk. 2. — 7. gr. sbr. þingfar- 

arb. 9. — 8. gr. þessir kapítular eru 27. og 28. kapít. í Krist- 

innrötti Árna byskups. Sbr. einnig Rekab. 10. 
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ir menn sjá, at þeir fá yfir tekit. — 8. Þat kapí- 

tulum skal ok vera í bók yðvarri, sem stendr í 

réttarbótum þeim, sem Vilhjálmr kardínali gaf öll- 

um mönnum í Noregs konungs ríki, ok þetta er 

upphaf: „Ef virka daga má eigi vinna sakir veðr- 

áttu“, ok þetta annat, er svá hefr: „Fyri sakir 

nauðsynja lands“. — 9. Svá, höfum vör ok staðfest: 
alla þá vandræðamenn, sem komast á kirkjunáð- 

ir, skal sektalaust flytja til Noregs ok koma þeim 

þar í kirkju eptir ráði lögmanns ok sýslumanns, 

utan þá menn, er kirkja á eigi at halda eptir lög- 

um. — 10. Þessar náðir gjörum vör ok um fjöl- 

mæli, ef maðr kallar annan mann drottins svik- 

ara, fordæðu, morðingja, þjóf eða hvinn, pútuson 

eða hórkonuson, eða önnur jafnskemmilig orð, þá 

skal sá er þat mælir sekjast 4 mörkum við kon- 

ung. — 11, En öll þau fjölmæli er smærri dæm- 

ast ok til minni hneixia horfa, skulu eptir dómi 

ganga, bæði sekt ok réttr þeirra er talat er til, 

þar til er vör getum við komizt með ánefndri grein 

at setja þau, með beztu manna ráði. — 12. En 

hvar sem maðr fær mey eðr konu eptir lögum, ok 
eru honum löðir peningar eða í borgun gengit, at 

hann á svá mikla peninga sem þá eru ánefndir. 

þá skal sömu leið fara sem lögbók váttar um þat 

Ífð, sem konu verðr 180. En ef hann vanrækir, þá 
sæki giptingarmaðr eðr lögligr umboðsmaðr kon- 
unnar henni til handa, ok taki þar af fyri starf 
nn 

9. gr. sbr. Mannh. 18. — 10. gr. sbr. Mannh. 25. — 
ll. gr. sbr. á sama stað. — 12. gr. sbr. Kvennagipt. 2. — 

13. gr. sbr. Erfðatal, 1. erfð. 
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sitt svá at hann sð vel haldinn af. — 13. þar sena 

maðr festir mey eða konu at guðs lögum ok sam- 

þykkt beggja þeirra, þá eru þau börn öll lögliga 

til arfs komin, sem þau eiga, hvárt sem þau eru 

getin fyri festing eða eptir; utan þau hafi í hór- 

dómi getin verit. En sú er ein löglig festing, ept- 

ir því sem forn landslög vátta, en engi önnur, ef 

maðr tekr í hönd mey eðr konu, nærverandi skil- 

ríkum vitnum, ok festir hann með þeim orðum sem 

þar heyra til, en hverr öðruvísi bindr sinn hjúskap, 

þá skulu þeirra börn eigi löglig til arfs. — 14. 

Svá er nú ok skipat, at móðir skal taka arf eptir 

barn sitt þat sem hún gat í frillulifnaði, í hinni söttu 

erfð næst eptir frilluson, en ef hún er eigi til, þá tekr 

frilladóttir. — 15. Sá maðr skal eigi játa mega arfi 

undan sér, er hann er yngri en 20 vetra. En sá er tví- 

ugr, er hann hefr 20 jólanætr. — 16. þat er nú 

ok staðfest, at ættleiðings son skilgetinn taki næst 

eptir ættleiðing, ok þá þeir, sem honum stefna 

jafnfram, þann arf sem faðir hans var til leiddr, 

ef hann er andaðr; svá ok þó at sonarsynir sé 2 

eða fleiri, þeir sem faðir þeirra var skilgetinn, þá 

taki þeir eigi meira arf en faðir þeirra stóð til, 

ef þeir eiga við þá at skipta sem jafnfram þeim 

standa. — 17. Skylt er hvárt hjóna at færa ann- 

at fram, hvárt sem þat er framfærslu þarf verðr 

ótt, eða fær annan krankleika, en ef þau hafa með 

minna fé saman gengit, en þau ætti bæði samt 

til 3 hundraða, ok aldri urðu þau svá rík, at þau 

14. gr. sbr. Erfðatal, 6,eríð — 15. gr. sbr. Erfðatal 15. — 

16. gr. sbr. Erfðatal, 2. erfð. — 17. gr. sbr. Framfærslub. 2. 



Röttarbætr Hákonar kunungs" 267 

ættu konungi skatt at gjalda, þá sé hvárt annars 

handbjargarómagi, eða flyti á hrossi, ef þau fá eigi 

fyri unnizt, ok þeirra börn skulu eigi á hreppa 

segjast, meðan þau mega flytjast með fyrra skil- 
orði. Þar skal þrot heita sem sá andast frá, er 

með handbjörg átti fram at færa eða fyr sögðum 

flutningi. — 18. Eigi skal nú þurfa at lögbjóða 

Ómaga meir en einum, nema hann sýni með skil- 

ríki í lögligan stefnudag, at nokkurr standi jafn- 

fram honum, þeirra sem fullan forlagseyri eigu, 

skal þá ekki framarr dæmast á hann en eptir rðttri 

tiltölu. — 19. Bjóðum vör ok staðfastliga ok í lög 

setjum, at allir þeir fátækir menn, sem á vánar- 

völ ganga ok þiggja ölmusu, eru skyldir at leiða 

eða bera börn sín, eða annan veg flytja, eptir því 

sem skynsamir menn sjá at þau fái orkat, ok svá 

Íöður sinn ok móður, utan son eða dóttir vinni sör 

áðr tveggja missera björg, þá eru þau eigi skyld 

at ganga á fátæki með föður eða móður. — 20. 

En ef þeir menn, sem með vánarvöl ganga, ok þiggja 

ölmusu, vanvirða bændr ok aðra dugandi menn, 

þá sem heimilisfastir eru, með orðum eða verkum, 

svá at þat verði vitnisfast, þá svari líkamligri 

refst lögliga eptir dómi, utan þeir fái fullan borg- 

unarmann, at lúka slíkt fé sem dæmt var Í rétta 

Salastefnu. En ef þeir sem misgjörðu, vilja hlaup- 

ast undan dómi, krefi sá granna sína, er fyri vanvirð= 

ingu verðr, ef konungs umboðsmaðr er eigi nær attaka 

þann mann ok fjötra ok flytja undir lögsamdan dóm, 
.L..LZLZ2 

18. gr. sbr. Framfærslub.4. —. 19 gr. sbr. Framfærslub, 6. 

— 20. gr.sbr. Mannh.30. 
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utan sá fái borgunarmann', at hann skal hvergi 

hlaupast. — 21. Item, um þá lausamenn, sem ó- 

skil gjöra ok skuldir eiga at lúka, þá taki sýslu- 

menn, hverr í sinni sýslu, góa þeirra, með vitorði 

skilríkra bónda, ok lúki hverjum sína skuld, ef til 

vinnst, ella missi hverr sem tala rennr til. — 22. 

Ef þórsdag þann, sem 3 vikur eru af sumri, ber 

á helgan dag, þá komi öll gögn fram um landa- 

brigði hinn næsta sýknan dag eptir. — 23. En 

ef maðr tekr fálka á annars manns jörðu, eigi sá 

trá hluti verðs, er á jörðu býr, en sá þriðjung er 

veiddi. — 24. Höóðan af skal 15. vetra gamall maðr 

vera vitnisbærr, ok eiga sjálfr rétt á sör, ef hon- 

um verðr með öfund misþyrmt; skal ok fjár- 

haldsmaðr hans fullu fyri svara af hans gózi um 

þat sem hann kann brotligr at verða. — 25. En 

ef menn verða sannprófaðir at stika rangt með 

röttum stikum, eða vega rangt með réttum vígum, 

eða mæla óréttliga með réttum mælikeröldum, ok 

verðr þat eyris skaði eða meiri, svari slíku fyri 

sem hann hafi stolit jafnmiklu. — Björgynjar askr 

mótmarkaðr skal ganga til hunangs ok lýsis, eða 

sá sem sýslumaðr lætr þar eptir gjöra, en hverr 

sem Í röngu keraldi mælir, svari konungi fullri 

sekt, eptir því sem bók váttar, en þeim fyri skaða 

sinn, sem síns misstu óröttliga. — 26. þar sem 

menn rjúfa skipan Í veri eða í langferðum, sekir hálfri 

mörk við konung, en hinum eptir lögligum dómi, er 

21. gr. sbr. Kaupab, 7. — 22. gr. sbr. Landabr. í. — 

23. gr. sbr. Landslb. 58. — 24. gr, sbr. Kaupab. 2. — 23. 

gr. sbr. Kaupab. 26 — 26. gr. sbr. þjófab. 17. 
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skip átti. En hverr sem tekr annars skipara vísvit- 

andi, sekr hálfri mörk við konung, ok skal skipari þó 

þar vera sem hann röði sik fyrri. — 27. Konungr á 

sekt þá, sem við liggr um heilagra daga veiðar. — 28. 

Engi maðr skal lengr ábyrgjast vitni um skuldalúkn- 

ingar en um 3 Ár, ef skuld er minni en 6 hundr- 

uð, en þó at skuld sö meiri, ábyrgist eigi lengr 
en ð vetr. 

Bjóðum vér at þér haldit alla þessa articulos, 

ok látið skrifa í bók yðra. 

þetta bröf var gjört í Björgvyn þrem náttum 

fyri Bótólfsvöku á 15. ári ríkis várs. Herra Bjarni 

Auðunarsson innsiglaði. Jón Murti ritaði. 

Réttarbót Hákonar konungs 13iS, 
um arf ættleiðings. 

Hákon með guðs miskunn Noregs konungr, o. s. 

frv. Vör viljum yðr kunnugt gjöra, at Týsdaginn 

næstan eptir miðföstu á 19. ári várs ríkis komu 

þeir fyri oss á stefnu í málstofuna á Túnsbergi, 

Úlfr Þórhallason af hálfu Guðrúnar húsfreyju 

sinnar ok annara systkyna hennar, barna meist- 

ara Herjólfs kórsbróður í Opsló af einni hálfu, ok 

af annarri Gunnar af Hrísum. —Kærði Úlfr, at 

Guðrún kona hans ok systkyn hennar nái eigi 

rötti af honum um arf frú Ragnhildar móður meist- 

ara Herjólfs, þar sem faðir þeirra hafði arfleitt þau 

til arfs síns eptir lögum. En Gunnar svaraði því, 

at þótt faðir þeirra hefði arfleitt þau til arfs síns, 

þá væri þau þó ekki arfleidd til arfs frú Ragn- 

27. gr. sbr. Rekab. 10. — 28. sbr. sbr. Kaupab. 8. 
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hildar föðurmóður sinnar, ok móður meistara Her- 

jólfs, er síðar andaðist en faðir þeirra; og kveðst 

hafa fyri dóm herra Guttorms lögmanns sem sjá 

má. Nú af því at lögmennirnir undirstóðu ýmis- 

liga ættleiðingar kapítula, ok báðu oss skýra ok 

greina hversu þat skal undirstandast, hvárt ætt- 

leiðingr skal þann einn arf taka, sem hann er ætt- 

leiddr til, eðr fleiri, þá gjörum vör þá skýring á 

með vitrustu manna tillögum ok undirstaðning, 

þeim sem virðuligr herra faðir várr, Magnús kon- 

ungr, hafti, þá er hann skipaði ættleiðingar kapí- 

tulum ok í lögbók sína lét setja, at ættleiðingr skal 

taka alla arfa sem til kunna falla sem skilgetinn 

eignarkonu son þess sem arfleiddi jafnan héðan af. 

Ok því dæmum vör Guðrúnu ok öðrum börnum 

meistara Heriólfs lögliga arfleiddum arf frú Ragn- 

hildar föðurmóður sinnar. 

Réttarbót Hákonar konungs um 
bréfabrot. 

Hákon með guðs miskunn Noregs konungr send- 

ir N. lögmanni, o. s. frv. Margir menn hafa kært 

fyrir oss iðugliga, ok einkanliga þeir sem umboð 

hafa várra vegna, at sækja bréfabrot oss til handa, 

at þör vilit enga sekt á þá dæma, er brjóta bröf 

vár eðr rjúfa þá úrskurði, er vör höfum álagt eðr 

staðfest. Ok af því viljum vör at þér vitið, at vör 

höfum svá skipat staðfastliga fyr meir, ok svá vilj- 

um vör at geymist upp frá þessum degi óbrigðu- 

liga, at hverr sem brýtr bröf vár höðan af eðr 

dóma, varnaðarbréf eðr staðfestu, eðr þau önnur 
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Sem vör gefum út ýmsum mönnum til réttinda, 

styrks eðr ráða, þó at eigi sð sakir á nefndar í 

várum bröfum, þá viljum vör at hverr maðr sö 

Sekr 8 mörkum, er vár bröf brýtr. Ok svá bjóé- 

um vér þör at dæma, ok lagaúrskurð á at leggja 

héðan af fyr nefndar 8 merkr á hvern þann mann, 

er at því verðr kunnr ok sannr, sem aðrar laga- 

Bektir þær, sem á nefndar eru í landslaga bókinni 

Sjálfri. Nema þar sem menn gjöra friðbrot, heim- 

sókn eða rán eðr aðrar þær sakir sem oss þykir 

eigi svá lítil sekt til koma, þá viljum vör at fari 

eptir því sem lögbok váttar, 0. s. frv. 

Réttarbót Hákonar konungs um fé- 
lagsgjörð hjóna í milli. 

Hákon með guts miskunn, o. s. frv. Vér höfum 

optliga beðnir verit um fölagsgjörð þá sem stendr 

Í lögbók, at vör skyldum gjöra hana ljósari. ok 

umbæta þat sem oss þætti áfátt vera; ok af því 

skulu þat allir menn vita, at með hinna beztu manna 

ráði, þá höfum vér svá skipat ok staðfest um allt 

landit. þat fyrst, at þar sem menn gipta börn sín 

saman, þá stendr sá skilmáli hvárt sem er félag 

eðr tilgjöf. Nú fær maðr mey eða konu með til- 
gjöf, þá megu þau leggja félag, þegar þau geta 
börn til arfs, ef hvárttveggja vill, ok er sú kona 

Bipt með frænda ráði, helmingsfölag, hvárt sem 

er at skipta við börn þeirra eðr útarfa, ok leggist 

Í félag þat, er þá eiga þau, eða eigandi verða 

með slíkum arftökum sem þá gjörðu þau sín í mill- 

um. Nú ef þau hjón leggja félag sín í millum, er 

a 



á ha A á an a 

272 Réttarbætr Hákonar konungs. 

bæti eðr annat eiga áðr börn í ómegð, þá mega 

þau leggja félag sín á millum með þeim hætti, at 

hvárstveggja frændr hinir nánustu ok skynsömustu 

samþykki, þeir sem til arfs standa eptir börnin, ef 

faðir eða móðir væri frá fallin, nema lögmanni ok 

öðrum skynsömum mönnum virðist til svika eðr 

véla gjört við börnin, þá skal þat félag sem ógjört 

st.  Svá höfum vör skipat, at ef misdauði hjóna 

verðr, þar sem eigi er félag, ok fellr annathvárt 

hjóna frá at sumarmálum, eða hvern tíma sumars 

til Michaelismessu, þá skal hvárt sína landskyld hafa 

þá sem inn kemr um haustið ok at vári eptir, en 

ef annathvárt hjóna fellr frá at Michaelismessu, at 

jólum, eðr at Kyndilmessu ok um vetrinn eptir, ok 

fram til Krossmessu, þá skiptist eptir jarðareign- 

um sú landskyld, sem óneytt er, sem tala rennr til. 

Réttarbót Hákonar konungs um 
fjársóknir. 

Hákon með guðs miskunn Noregs konungr, 0. 

s. frv. — þar sem menn sækja fjársóknir sínar Í 

héraði með atfararþingi, liggi þar við hálf mörk sem 

áðr lá eyrir við konung, hverjum er þrjózkast heim 

at fara af þingi með röttaranum réttat gjöra, hverr 

sem sækir, —Svá ok fyribjóðum vér at nokkurr 
maðr kalli sín mál undan lögligum réttara til þess 

at draga málit fyri hinum ok firra hann svá sín- 

um réttindum, utan þat sé í konungs náveru. - 

Bjótum vér sýslumönnum ok lögmönnum at leggja 

svá hvers manns mál, sem bréf þeirra vátta. 
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Réttarbót Magnúsar konungsEiriks= 
sonar um óbótaverk. 

Þessar röttarbætr gaf Magnús konungr, at þótt 

maðr hitti í þau ábótamál, at hann hefr fyrigjört 

lífinu ok öllu því hann á í föstu ok lausu; annat- 

hvárt drepr maðr lögmann fyri rðtta lögsögn, eðr 

brennir mann inni, stingr út auga mánns, eðr sker 

tungu úr höfði manns, eðr meiðir mann, eðr drepr 

Mann, föður sinn eðr móður sína, son eða bróður, 

dóttur eða systur, konu sjálfs síns, eðr kona bónda 

sinn, eðr týnir sjálfum sör, eðr vegr mann í heimili 

sjálfs, eðr tekr í burt eigin konu manns, etr tekur kon- 

ur með ráni eðr herfángi, eðr falsar maðr konungs 

steðja í Noregi, bréf eðr innsigli konungs, eðr drepr 

Þann mann, er hann hefr konungs innsigli fyri sör, eðr 

hefr engar sakir við, eðr í herbergi konungs, eðr í 

konungsgarði, eðr f konungsskipi, eðr í návistu hans, 

€ðr tekr maðr konu nauðuga, eðr hefnir óbóta- 

„ Manns, eðr heimtar gjöld fyri. En ef einhverr er 

sá er í slík óbótamál fellr (sem guð láti engan 

henda) ok þó at hann hafi fyrigjört fð ok lífi við 
konung, ok á einhverr þeirra börn eptir í ómegð, 

þá skulu konungs umboðsmenn ætla barni hverju 

fullan forlagseyri af því fé er hinn útlægi átti, æ 

meðan fð vinnst, þar til at börn era matvinnung- 

ar fyrir aldrs sakir eptir lögum, þó at fð sö eigi 
Meira en þeim vinnst til forlagseyris. 

Réttarbót Magnúsar konungs1343,at 
Þeir vig vinna flytist eigi af landinu. 

Magnús með guðs miskunn Noregs konungr, o. 
18 
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s. frv. Vör viljum at þér vitið, at sakir hlýðni 

Þeirrar ok þegnskyldu, sem vér hyggjum oss hafa 

af yór sem af öðrum várum þegnum, þá viljum vér 

ok fullkomliga bjóðum, at engi maðr taki sýslur 

til nokkurs langframa, nafnbætr eör annat starf, 

þar sem konungdóminum heyrir til at skipa, nema 

sá er þess vill beiðast, komi sjálfr til vár, at vér 

skipum þá hverjum eptir því sem oss sýnist hverr 

verðr vera. — Fyribjóðum vör fullkomliga, at þeir 

menn sem saklausa menn drepa, eðr önnur skemmd- 

arvíg vinna, færist af landinu, nema vár sör- 

leg boð eða bréf komi þar til. Svá leggjum vör 

ok landráðasök á þá alla, sem óhlýtnis samheldi 

eðr samhleypi gjöra til þess at styrkja illgjörða- 

menn móti krónunnar rötti ok landsins lögum, ok 

þá sem draga þá undan lagarefsingum, sem þeir 

eru verðir sakir sinna afbrota. Svá viljum vör at 

hirðstjóri vár láti sækja oss til handa sýslugjöld ok 

sakareyri, sem falla kann af þeim sýslum sem 

lausar verða á landinu, meðan þeir, er þeirra sýslna 

vilja beiðast, eru í ferð til vár ok aptr til lands- 

ins. — Viljum vér þessa vára skipan óbrigðiliga 

halda láta, þar til er oss ok váru ráði verðr skyn- 

samliga tjáð, at önnur skipan megi ágjörast. Vilj- 

um vör at hirðstjóri vár hör rötti sýslumenn, þá 

sem Óóstýrir eru, ok um lög fram þvinga vára þegna, 

ok ef þeir vilja bæta sik eptir hans ráði ok hirð- 

arinnar, þá safnist þeirra afbrot til vár undir góðra 

manna innsiglum, til þeirra gjörða, sem vör viljum 

þar á gjöra, ok hafi misst þann góðvilja sem þeir 



| 
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hi sið 

Réttarbót Hákonar konnngs. að 

af oss hafa, til þess er vár bröf ok boð þar um 

koma aptr til landsins. 

Þetta bröf var gjört í Sona Kaupangi á Óðins- 

dag næsta eptir Nikulausmessu á 4. ok 20. ári rík- 

is várs. Síra Árni kanseler vár innsiglaði oss sjálf 

um hjáverendum; Helgi Ívarsson ritaði. 

Réttarbót Hákomar konumgs 1370 
um arf, at bróðurson skilgetinn, 
taki fyr arf en dótturson skilgetinn 

af Óskilgetnum. 

Hákon með guðs miskunn Noregs ok Svíakon- 

ungr sendir báðum lögmönnum á Íslandi, ok öll- 

un Öðrum sínum mönnum ok þegnum, ok almúga 

þess sama lands kveðju guðs ok sína. 

Ormr Snorrason hör með yér lögmaðr ritaði til 

Várs allrakærasta herra ok föðurs, herra Magnús- 

ar konungs, góðrar minningar, ok téði honum í 

opnu bréfi sínu, undir sínu ok annara góðra manna 

innsiglum (með hverju hans bréfi þetta várt bröf 

€r með fest), at Pötr Hálfdánarson kærði á lög- 

þingi fyri honum ok lögrðttumönnum eptir arfi 
Gunnars Andressonar föðurbróður síns, skilget- 

inn bæði til föður ok móður. En af annarg hálfu 

kærði til þess sama arfs dóttursynir skilgetnir ok 

móðir þeirra getin í hórdómi, ok bað áðr nefndr 

Ormr föður várn þetta mál at skoða með ráði sínu, 

ok gefa röttarbætr hingat aptr til landsins, hversu 

lögmenn skulu dæma í annari eríð ok þriðju þar 

sem þeir menn kalla sik til arfs, er í hórdómi eðr 

í frændsemispjöllum eru út af komnir, þó at þeirra 
18* 

%, 



276 Réttarbót Kristjáns konungs. 

börn stu skilgetin. Nú af því, at þetta mál var 

fyri þránefndum föður várum ok svá fyri oss ok 

beggja váru ráði skoðat, eptir því sem bréfit Orms 

lögmanns skýrir, ok af því, at faðir ok vær skoð- 

tíðum innvirðugliga með ráti váru þetta mál, þá 

dæmdum vör áðr nefndum Pötri Hálfdánarsyni 

með samþykki ráðgjafa várra áðr nefndan arf ept- 

ir Gunnar föðurbróðir sinn, en dótturbörnum frá, 

svá framt sem móðir þeirra var getin í hórdómi, 

ok köllum aptr dóm Þorsteins lögmanns í þann 

máta um áðr nefnt mál, ok bjóðum lögmönnum vár- 

um, at ef þvílík mál kunna optarr fyri þá at koma, 

um þá menn sem af hórdómi eðr frændsemisspjöll- 

um eru út af komnir, at þör setit þann úrskurð 

í lögbók til röttarbóta móti þeim mönnum sem svá 

eru: til komnir, ok skal héðan af fyri lög dæmast 

svá opt sem slík mál kunna til at falla. 

Var þetta bréf gjört á Niðarnesi undir Ögðum 

á hvítasunnadag á 20. ári ríkis várs Noregs, ok 

innsiglat oss sjálfum hjáverendum. 

Réttarbót Kristjáns konungs 1551 
nm skilgeíning presta barna. 

Vör Kristján með guðs náð Danmerkr, Noregs ok 

Vinda ok Gauta konungr, o.s.frv.  Gjörum öllum 

mönnum vitanligt: at vör af várri sörligri gunstok náð 

höfum leyft ok lofat, ok nú með þessu váru opna bréii 

leyfum ok lofum, at allir þeir prestar sem giptir 

eru, eðr giptast kunna upp frá þessum degi yf- 

"ir allt várt land Ísland, þá skulu þeirra börn ok 
afsprengi arfa taka eptir föður ok móður, eins svá 



Alþingis samþykktir. Dr 

Sem eptir önnur veraldlig skilgetin hjón um allt 
várt land Ísland. þar fyri fyribjóðum vör öll- 

um hverir helzt þeir eru, eðr vera kunna, sérdeilis 

várum fóetum, embættismönnum ok öllum öðrum 

um allt fyr nefnt Ísland at gjöra nokkra hindran 

eðr forfang áðr nefndum eiginsiptum kennimönn- 

um eðr þeirra skilgetnum börnum um þeirra erfð- 

ir, eptir því sem fyriskrifaðbstendr, svá framt.sem, s, 

þeir vilja eigi mæta reiði ok óblíðu af oss. 

Gefit á váru sloti Kaupmannahöfn á st. Galli 
consessoris dag, þá liðit var frá guðs burðæðól ár.> = 

Alþingis samþykktir, 0. s. frv. 2. 
Um vápnaburð á alþingi. 

þetta var samtekit í lögröttu ok dæmt af lög- 

röttumönnum ásöðru ári eptir fráfall virðuligs herra 

Hákonar Noregs konungs hins kórónaða, at eng- 

inn skuli bera upp bundinn kníf þann, at stokkr 

eðr hjölt væri át skapti, erm.ef borin er, svari þriggja 

aura sekt ok knífrinn upptækr, ok at alþingis 

manna dómroli sekr 4 mörkum. Item, þeir fölaus- 

ir menn, sem óskil gjöra, sem kaupa at mönnum 

góa manna eðr gripi, taki aptr hverr við sínu, þótt 

eigi hafi sðr aptr skilt, svá framt þeir fá vitni til, 

at þeir áttu þat er þeir seldu. Item, þær konur, 

er ósæmdar eru af lausum mönnum, skulu eigi 

gefa peninga til frel-is þeim er ósæmdu, str til ó- 

sæmdar ok sínum örfum. 

Um vinnufólk. 

Í guða nafni amen, Var þessu játað ok samþykkt af 
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hirðstjóranum Vigfúsi Ívarssyni, lögmönnum ok lög- 

röttumönnnm ok af öllum almúga á Íslandi, bæti utan 

vebanda ok innan lögröttu á almenniligu Öxarárþingi. 

í fyrstu: allir þeir menn, karlar ok konur, sem 

sik ráða í vist hjá tveimr, þremr eta fleirum, 

sð rðtt fangaðir af sýslumanni eðr bændum, ef eigi 

er kónungs umboðsmaðr nær, undir þvílíka refsing 

sem dómur dæmir, eim vera síðan eptir þar í vist 

sem hann var fyrst ráðinn. Svá ok skulu þat nú 

vera full ok öll lagaráð við verkmenn ok þjónustu- 

menn, konur sen karla héðan í frá, sem þeir veita 

viðgöngu sjálfir eða hafa veitt fyrir váttum, ok verði 

þat vitnisfast, eðr hitt ef þeir hafa fð eðr peninga 

út í hönd sér tekit fyri fram at þjóna til eðr verit 

í vist þeirri 3 nætr Í samt. Skulu ok allir vinnu- 

menn komnir til sinnar vistar krossmessu á várit 

forfallalaust, þeir sem þan ráð hafa gjört, svá ok 

hverr í þann tíma sem þeir hafa lofat ok ásáttir 

vorðnir Í sínum skilmála, ella stu þeir sóttir at 

ósekju hvar sem þeir em.  Svá ok þeir vinnu- 

menn, eð eigi vinna eðr vilja vinna með bændum, 

fyribjóðum vör bændum at hýsa þá ok heima, ljá 

ctr leyfa fénaði þeirra hagabeit. Item, fiskimenn, 

þeir, sem eigi geta lokit sínar skreiðarskuldir, vinni 

fyri skuldinni til þess at lokin er, svá ok hverr 

hinna, sem minna vinna en þeir hafa áðr peninga 

uppborit eða á sik skilt ok lvfat at vinna. En 

hverr sem rýfr fyriskrifata articulos, eðr brýtr móti 

þessari hirðstjórans og lögmanna ok lögréttumanna 

ok almúgans samþykkt hér á greindu almenniligu 
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Öxarárþingi, þá sekist sá 4 mörkum við konung, 

svá sem hann rjúfi lögmanns úrskurð. 

Um kaup á vöru. 

Svá er skipat ok staðfest, at konungr ok hans 

umboðsmaór á fyrst kaup á öllum varningi eðr 

þarfindum, hvárt sem falt hafa innlendir eða út- 

lendir. þá skal honum fyrst selja fyri slíkt verð, 

sem aðrir vildu kaupa, ok um allt þat er hann 

þykist við þurfa ok falt er, þá skal hans umboðs- 

mönnum fyrst selja, þeim sem hann gjörir til. 

Item, sá sem manni gjörir fjárskaða til hálfrar 

merkr með öfund ok heipt, bæti sá fullrötti eptir 

dómi er gjörði ok fjárskaðann sem 6 skynsamir 

menn meta, ef vitni eru til, eðr syni séttareiði, ef 

eigi eru vitni til, en öfundarbót fyri minna fjár- 

skaða eptir atvikum, eða sýni lýrittareiði. 

2. Endurnýjun gamla sáttmála 1319. 

Ölla váru ok virðuglegu ríkisráði ok geymslu- 

mönnum í konungsgarði í Noregi senda bændr ok 

almúgi á Íslandi kveðju guðs ok sína, kunnugt 

gjörandi, at Gunnar ráðsveinn töði fyri oss á al- 

þingi með auðmjúkum góðvilja við konungdóminn, 

sem hann fremst mátti, hvernig þjer báðut oss sverja 

jungherra Magnúsi dóttursyni Hákonar konungs 

hins kórónaða slíkum þegnskyldum, sem hans virðu- 

ligum foreldrum var játað æfinliga til þarfinda ok 

þeirra afkvæmi at forfallalausu konungsins vegna 

í mót várum skattgjófum, at til skildum 6 skipum 

hingat til Íslands hvert sumar, þeim gæðum hlað- 

, 
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in er landinu væru nauðsynlig, 2 fyri norðan, 2 

fyri sunnan, 1 fyri austan ok (eitt) í Vestfjörðum, 

ok íslenzkir sé lögmenn ok sýslumenn, sö annarr 

lögmaðr fyri norðan, en annarr fyri sunnan, ok 

hafi þeir ekki sýslur. - En sökum þess vör ekki 

viljum, at af oss standi nokkurr brigð várs máls, 

þá höfum vör gjört ok gjöra viljum alla þá þegn- 

skyldu, sem vér erum honum skyldugir at veita 

eptir fyr sögðu skilorði, þar til er þör megit gott 

ráð fyrir gjöra, at vör megum ná forhum fríheitum 

ok nýjum skilmála. — Vitið fyri víst, at vör þykj- 

umst lausir, eptir því fornasta bréfi, sem várt for- 

eldri sór Hákoni konungi gamla, ef vör fáum eigi 

at sumri þat sem oss er játað af honum ok nú 

mælum vér til. Skreið ok mjöl viljum vör at ekki 

flytist meðan hallærit er í landinu meira en kaup- 

menn þurfa til matar sér, en útstefningar samþykkj- 

umst yðr eigi framar en lögbók váttar; þá eina 

viljum vér sóknarmenn hafa, er bændr kjósa: Vilj- 

um vör þann tíma sverja en ekki fyr, sem ríkis- 

ins ráðs bréf með innsiglum er oss sent, ok þar 

með fram komi góðvili. Gefi þat vár herra Jesús 

Christus, at þjer gjörit svá ráð fyri þessu ok öllu 

öðru, at sál virðugligs Hákonar konugs sð til ei- 

lífs fagnaðar, jungherra Magnúsi til heiðurs ok æru, 

ok oss öllum til friðar og fagnaðar bæði lífs ok 

sálar. 



Almennt efnis registur 

yfir lögbókina eptir stafrofsröð. 

A. 

á, ef maðr vill skip á hafa bls. 153, ef brú brýtr 
154, ef fiskar ganga í 165, ef annars jörð brýtr, 
sama stað. 

ábyrgð, álandi seldu fyrir fardaga 109, á eldi 139, 
arfi 83, hvar af skal segja 186, á leigufð 197. 

ábúð, hvað lengi standi 138, hver hennar njóti 
124, sb. jörð, leiguliði. 

áfóður, hvernig taka skal 234. 1 
afrðttr, hvað er 154, 164, ef fönaðr úr gengr 

163, fé skal reka í miðjan 154, eigi málnytu 
154, nær fé má eigi í reka s. st., ef eigi er at 

lögum í rekit 155, skal eigi sætr Í gjöra s. st., 
ef sumir leyfa en sumir eigi s. st., hverr 
þar má beita á vetrum 155, ef mönnum semr 
eigi um 162, hversu í skal telja s. st., ef í 

er slegit 156, ef fleira er í rekit en skal 162, 
eigi skal svín í reka s. st., sb. almenning. 

áhöfn, á skipi 205. 
akraskipti, 124. 
ákvæðisverk, vinnumanna 208. 
aldini, ef stolit er 234. 
aleigumál, 233 
algeldingar, 189. 
algildi, á fönaði 145. 
almenningar hvat eru 163, 169, hvar sætr má 

í gjöra 169, ef menn finna þar fé í jörðu 236, 
nær eigi skal í beita 169, ef menn slá ís.st., 
ef hvalr er úr fluttr 179, 182, sbr. afröttr. 

álptir sjá elptr. 
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ályktarvitni, hvar sé 184. 
alþing sb. lögþing, þar sölýst skoti 177, vág- 

reki 183, lögmála 110, sb. Öxarárþing. 
amboð, ef brennd eru 140. 
amdir, hvar eigi skulu veiðast 167. 
andvirki, ef brénnd eru 170. 
andvitni, hvar eigi gilda 9, 184. 
anna á milli hvat sé 164. 
árar, ef brotna 224. 
arðruxi, hvat dýr sð 188. 
arfborinn, hverr st 32. 
arfi útlaga leysi eign, ef í sekt fellr 31, setist í 

öndvegi 79. 

arfnæm börn hver söu 70. 
arfsali, nær maðr má seljast 96, hvernig þat skal 

ske, s. st., hverjum frá hann má eigi seljast 
89, ólögligt hvert er s. st. 

arfsván, kaupi engi 96, nær þat má haldast s. st. 
arfsvik bannast 79, 88. 

arfr, hvar dæmast skal 87, ber ættleiðing vitni 77, 

ef eigi vinnst til jafnaðar dætrum ógiptum 70, 

63, hvar standa skal virtr 83, 85, bráðdauðra 
78, íslenzkra erlendis, hvernig fara skal 84, 
danskra ok svenskra hér 84, nær undir kon- 
ung fellr s st, hverr honum má játa undan 
sör 77, ef sá tekr, er eigi reynist erfingi 77, 
hverr sækja skal 86, hvern eigi skal ábyrgj- 
ast 84, hann skal virða 84, sækist innan 10 
vetra 87, til hans hvernig maður skal sig færa 
ST, ef maðr vegr annan til hans 78, dæmd- 
um ef maðr fyri stendr 86, ef maðr sezt Í 
hann 86, hvernig færa skal úr honum s. st, 
hvernig ok hvenær skipta skal 87, 88, nær 
ómagi fylgir 92. 

argafar, hvat er ok sekt á því 55. 
Arnessþings nefndarmenn 6. 
áskar til mælis 205, í réttum ef rangt er mælt s. st. 
atför, til fjár upptöku 41, 53, til burtfærslu leigu- 

liða 121, til heys aptrfærslu 124, til búfjár 
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úttektar 145, til burtfærstu úr híshaga 151, 
at brjóta garð úr á 166, at virða út skuld 
hjá þrjóti 1886. 

atkeri, ef menn upp draga með sínu 219. 
áttræðr maðr, ef jörð selr 104. 
áverki á jörðu ok þeirra bætr 126—T, í skógi 

128, hverr sækja skal 187— 8, hvar vinna má 
at ósekju lól. 

auga manns ef út er stungit, sb. níðingsverk, 

fðnaðar, hvat víð liggr 149. 

B. 

banaráð, hvat st 42, þau fram komin, ef maðr 
ræðr manni 78. 

banaskot í hval hvat er 176. 
barna ok útarfa mismunr 67. 
barnfóstr, hverr borga skal 61. 
báti skal stýrimaðr ráða, 216, hvernig festa skal 

217, hverr ábyrgjást skal s. st. 
beit, hverr á sök á 117, á eyðijörðu 150, hversu 

bæta skal 140, sektalaus löl. 

ber, ef menn les á annars jörtu 169. 
berfð, til gratfjár ólofat ef leitt er 165. 
bergvörð, hvernig halda skal 291. 
berist menn á griðatímum, í griðastöðum 51, kaup- 

ferðum 215, Noregsmenn við útlenda s. st. 
binda skal sekan 46, hvern má at ósekju 38, 98, 

ef menn frjálsan mann Ól. 
birkivið, ef rekr út um merkiósa 172. 
bíti maðr mann 46, hestar hvárr annan sb. hestar 
bjórverplar 206. 
Björgvinar askr 205. 
björn hvar veiða má 169, skotinn ef rekr 181. 
blak ok þvílík misgjörning 54. 
blástrjárn, hvat dýrt sö 188. 
boð, hverr bera skal 98, ef eigi vill sá bera, er 

fyri eyðijörð svarar 99, til ómagaþings 97, 
hvernig afhenda skal 98, því skal náttstaði reiða 

s. st., hvenær upp skal skera -skipbrotsmanna 
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213— 14, til skips uppsátrs 207, til hvals í al- 
menningi 170. 

boðburðr af kaldakolsjörðum 114, á nýlendum 
100, eptir honum flytist ómagar 95. 

boðfall ok sekt 99. 
boðslettur 59. 
bókareiðr 137, vitni 150. 
bólfesta sb. jörð. 
bóndi, fæði þingmenn til alþingis 7, á vígsbætr 

hálfar eptir konu sína 31, ef drepr konu sína 
33, á rött á konu sinni 61, ef býðr samvist- 
ir eptir hórdóm 67, varðveiti fö konu sinnar 
s. st., nær arf dáinn skal varðveita 83, ófærr 
hverr sé, ok hversu þing sæki 100, segi til tíund- 
ar ok manneldis 101, ef vísar vinnumanni úr vist 

203, er skyldr at fara til skipdráttar 207, ef 
býður rannsókn 231. 

borð, hverju skal fyrst kasta fyri 212. 
borgunarmaðr 60, fyri þann. sem kvángast 64, 

hvernig í borgun skal ganga 202. 
bráðdauðra manna arfr 78. 
brenni maðr manninni 33, hár eða klæði af manni 

54, menn saman til dauða 78, maðr nokkut 
óviljandi 139, hvar maðr má ok hvernig 139, 
amboð 140. sætr í almenningi 170, ef maðr 
leggr ráð til 140. 

brennivargr 199, ok því neitar 140. 
brigð á landi eðr jörðu 103—4, ef manni fallast 

fyri nauðsynja sakir 104, hvar fyri framfærslu- 
leysi verða 112. 

bróðir samfeðra, skilgetinn 71. frilluborinn 76, 
sammæddr skilgetinn 72, frilluborinn 76, sam- 
fæddr skilgetinn 72. 

bróðrdóttir samfeðra skilgetin 73, frilluborin 76, 
skilgetin af sammæddum bróður 73 

bróðurdráp sb. níðingsverk. 
bróðurson skilgetinn al samfeðra bróður skil- 

getnum 76, al sammæddum bróður 74, frillu- 
borinn 76. 
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bróðursynir, ef fleiri eru 72. 
brú, ef maðr gjörir skilorð á 158, ef fð er lagt 

til hennar s. st., ef brotin er 152. 
brúargjörð l51—2, ef skild er á hendr manni 

154. 
brúðkaup skal eindagat 62, þess vitni ef 

þrýtr 66. 
bruni á húsum 189. 
brunnum, hvernig veita skal 134. 
bræðr, ef á skilr um gipting systra 62, 2 eru 

sem eitt vitni 185. 
bræðrabörnum næstir T4—T5. 
bræðradætr 73, 76. 
bræðrasynir skilgetnir af samfeðra bræðrum 73, 

af samfæddum skilgetnum Tó, skilgetnir af 
frillubornum 75. 

bræðrungar frillubornir 76. 
bræðrungabörn, hver erfir 74, 76, þat hverr 

erfi 75, hverir jafnt framkomnir eru 74—. 
búfð, ef gengur úr kvíum 141, til þess fellist eigi 

sakeyris virðing 242. 
búi sá bregðr, gjaldi eigi skatt nema íð eigi 29, 

búhlutir um fram skattfð 28, kaupist hey ok 
matur í bú þess dauða 80, þess útlausn leigu- 
liða 120, ef eigandi vill eigi útleysa 144, út- 
lausn þess 144, ef sá vill eigi útláta. er inn 
setti s. st., ef rekit er svá máls missi 145, 
ef maðr færir hreppa á meðal 156. 

búlausir gjalda skatt 28, þeirra sveitarskil 201. 
búmissubót 144—. 
búrán 145. 
búshluti bæti leiguliði 118, ef hann gjörir nýja, 

á landsdrottinn 119. 
búskjóla 204. 
byskupsstóla, hvat gefa má til 97. 
bæjarskipti 108. 
bændr fylgja til refsingar 39, 228, gjöri vegu al- 

færa 152, meti hleðslu á skipi 207, ef hafa 
rangan mælir 204, sb. bóndi. 
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bæta, ef sá vill eigi er misgjörði 53. 
börn skilgetin fyrstu arfar 69, þau erfir faðir 70, 

hver arfgeng stu 69, með hvat miklu fé heim- 
an gefist 70, föðurlaus og fölaus, hvar fram- 
færi eiga 82, framfæri foreldrar 89, nær eigi 

skulu á hreppa segjast 91, útlendra hér 94, 
sbr. ómaga. 

< C. 

Chirographum 194. 

ED. 

dagr allr til stefnu 186, skal um vetr ráða boé= 
burði ok flutningi 95. 

dallands skipti 105—6. 
dautt leigufð nær leigja skal 197—8, sbr. kú- 

gildi, leigufð. 
deildir manna 185, á samkundu 9. 
deyi menn skipráðnir áðr skip fer 209, sbr. há- 

setar. 

dilkar, hvat lengi mega vera ómerktir 157, ef 
villast á afrétt 159. 

dilkær 157. 
dómr, hvernig vera skal 48 — 9, ef vægir 54, 

hvar með gritum skal setjast 13, ef maður 
segir sik úr honum 13, ef fyri arf er lagör 
S6, hverr er hans verðr 183, ef menn hlaupa 
undan honum 60, ef menn færa eigi fb undan 
honum, sekjast eigi 136, ef eigi er haldinn 
14, hann skal halda 11, ef maðr rýfur hann 
lögsamdan 13, sbr. lagadóm. 

dómrof 53, um þingvíti 11, sekt á því 11, hvar 
hana á sakaráberi 13. 

dómsmönnum ef eigi semr 137. 
dóttur sína ef maðr drepr, sbr. níðingsverk, 

henni á ef maðr stendr mann 34, ef legin er 
í föðurgarði 70, hvar erfir gs. st. 

dótturdóttir skilgetin hvar erfir 72, frillubor- 
in 76. 
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dótturson skilgetinn 71, frilluborin 76. 
drengr at verri 113. 
drepr maðr mann á alþingi 10, sik sjálfan 37, 

kúgildi, sbr. leigufð, konungsrðtti niðr 229. 
Arukkni menn í einu 78. 
drykkr berist ei í lögréttu 8, skipmanna, hvat 

mikill vera skuli 206. 
dræpr verðr eigi þjófsnautr 227, nær þjófur verðr 

226. 
dufli menn teningum 240. 
dýki, ef girða at heyi 133. 
dyr, ef menn brjóta á hús, sem eigi hafa áðr 

verit 122. 

dæmt fö 186. 
dætr 2 taka jafnt við bróður 69, hvat ógiptar 

hafa af arfi 63. 

E. 
egg, ef maðr tekr á annars jörðu 168. 
eggelningr, hvat dýr sé 188, sbr. ljár, fjárlag. 
eggver ef í engi er 134, fyri girðingu ef verðr 142. 
eggversfugla veiði enginn 118. 
eiðfall 57, 140, 150. 
eið vætti, hversu vera skulu 240. 

eiðr nefndarmanna 8, á fimmtarstefnu 137, um 
almenning 163, um landskuld 114, um skot 
176, um skuld 187, 191, ef maðr vill eigi 
sverja 146, 187, hverjum eigi skal dæmast 
12, hverr eigi má njóta 241, hann skal eigi 

sverja fyri brjóst dauðra 191, takist eigi af 
beggja málsparta váttum 136—T. 

eigandi, ef eigi finnst at fð 160, sbr. fð, hvar 
eigi má sitt taka. 

eign, ef í þegngildi er goldin 31, sbr. jöré, konu 
sinnar seli engi 69. 

eik manns, ef maðr tekr ok færir eiganda 238, 
sbr hest, hross, fönaðr. 

€indagar á fð 112, 186, ef eigi cru á skildir 201, 
til þjófstollns fjár 229, 230 til veðlausnar 201. 
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eineiði 64, 66, 67, 241, fyri aptrfærslu heys 
121, 124, dómsmanna, at eigi betr viti 137, 
um fölag í kaupferðum 220, fyri fðnaðardráp 
eðr lemstr 150, fyri hafnar atróðr 215, hand- 
salat kaup 194, heptingar aftekt af hesti 147, 
hestvöld 146, fyri málssókn 12, fyri sammerkt 
fö 157, slátt í almenningi 169, váðaverk í 
siglingu 218. 

einhleypum mönnum hvert stefna skal 192. 
einkenni, sbr. mark. 
einmánaðar samkoma, sbr. garðastefnur. 
eins vitni um andlát manns utan lands 84. 
einvirki, hverr þing sæki 100, hvernig fátæka 

flyti 95 
eirketill nýr metfð 190. 
ekkja, hvernig sik má gipta 63, ef annars fö 

lætr meta sér til heimanfylgju 64, sæki eigi 
þing nema vili 100, segi til tíundar ok mann- 

eldis 101, hennar landnám 127. 
eld sinn ábyrgist hverr 139. 
eldibrandar, ef eptir eru á jörðu 119. 
eldi viðr 118, 128. 
elptr, ef verpa fyri fardaga, hverr þat á 118, ef 

merktar eru 168. 
embætti háseta á skipi, sbr. hásetar. 
engi á annars manns jörðu etr fleiri 131, egg- 

ver er fiskivötn í því ef upp koma 134, ef 
verðr fyri girðingum 142, garór skal um þat 
140, hvar löggarð má um hafa 181, högg- 

skógr ef í vex 134, í því skal eigi æja 148, 
leiguliði skal þat upp vinna 117, óheilagt 131, 
óslegit 3 sumur 133, ef maör vill beita sitt 
s. st, skipti á því 124, slegit á annars jörðu 
s. st., ef spillt er 180, 152, viðr ef vex í 134, 
virðing á því 134. 

engjamark, ef menn eigi vita 148., 
eptirför veganda 46. 
erfðamark 156. 
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erfingi, hverr sé, sbr. erfðir 69 0.8.frv., ef í 

fjarska er 83, ef þat leikur á tveim tungum 

um hann 87, þess sem utanlands er 84—5, nær 

halda má ómagaeyri 82. 

eyðijörð, 99, 150, ef beitt er, s.st, boðburður ok 

flutningar af henni, sbr boðburð ok flutn. 

eyjar, ef háseti verðr eptir í þeim 212. 

eyris-stuldr 226, syni einn 185. 

FR. 

faðir, hvar erfir 69—70. 

fálkaveiðar 168. 

fals í kaupum hvat er 198—4, hverr bæta skal 

194, 205. 
fangaváttar 240. 

fangi, ef strýkr 38. 

fardagr 119, hvar gjaldagar eru 187 

farhirðir ok hans skylda 153, ef þjóf flytr 154. 

far hrossa, hvar málsgagn sé 146. 

farkost manns ef maður brýtr 52. 
fartekja löglig 205. 

farvegr vatna, sbr vatn. 

fátækr flyti börn sín 94, ef prests beiðist 96, 

hvat lengi hýsast á 95, ef skjóta börnum niðr 

í hreppa at ólögum 98; ef deyr fyrir hýsing- 

arleysi sbr ómaga, ef kúgyldi deyja hjá hon- 

um 197, á fimmta hlut af helgidaga veiðum 

- 182, hvert flytjast eigu 101, hvernig flytjast 

„ eigu 95, 100, ef sjálfir flytja sik 95, nær þá 

skal flytja, s.st., þeirra flutningr af kaldakols- 

jörðum 114, af eyðijörðum “sbr eyðijörð, 

19 
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nær börn þeirra eru eigi skyld at fara á ván- 

arvöl með þeim 94. 

f8 í jörðu hverr á 108, ef maér vill eigi taka við 

sínu 104, eindagat 186, dæmdu ef fyri er staðit 

186, hjóna, ef ómagi á kemr 90, dauðs manns, 

ef eigi vinnst til skulda 79, ómaga, hverr 

varðveita skal 79—80, þat virðist s.st., konu 
skal eigi af landi flytjast 65, hjóna fyrigjöri 

eigi eitt annars s.st., Ómaga færist eigi úr 

fjórðungi 80, þjófstolnu sá við tekur 227, ef 

maðr tekr sitt af þjófi 229, ef maður kennir 

þjófstolit hjá öðrum 229, uppnæmt hvat er s.st., 

ef maðr finnur þjófstolit 231, nær eigi má taka 

232, ef eigi vinnst meir en til mála konu 

83, nær missa þess skal eigi borgast 197, 

hverr á af þjófi tekit 228, hvat mikit vera skal 

til siglingar 209, at festa þat 187, ef næstu 

framfærendr eigu eigi 90, af hverjum eigi skal 

dæma 11— 12, skipti þess ólögliga 88, ef lagt 

er tilferju 158, ef jörð er keypt með f. konu 66, 

annars gefi engi sök á 192, ef út þarf at kasta 

á skipi 212—18, þrjóta 186, að goldit, hversu 

marka skal 158, ef undir treðst 133, skipti 

þess í haga 124, 162, ómarkat hversu fara 

skal 156, 159, ef maðr markar annars Í. án 

orðlofs 158, ef menn reka úr afrðtt 163, gang- 

andi f. hvernig marka skal 158, ef markat er 

annars manns marki 159, með leynd markat 

158, ef ókunnu er eigi lýst at lögum 161, ef 

eigandi kemur eigi til fyri miðjan vetr, sest, 

ef maðr tekr sitt f. í burtu ok sýnir eigi bónda, 

a 
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s.st, ef menn reka í annarsland 163, ef í land 

kemr, ok engi veit hverr á 160, sbr fénaðr. 

feðgar tveir eitt vitni 185. 

fölag hjóna 65, 70, 80, ólögligt hvar sé 65—66, 

eptir því skiptast ómagar 91, í kaupferðum 220. 

fölagsmaður, ef sýkist eðr deyr 221. 

fellujárn, þess virðing Í88. 

fömissa 197, sbr fö 

fðnaðr, ef særtr er 149, ef rennr eptir manni 

147, ef rekinn er í annars töðu cér eng 145, 

nær fara skal úr húshaga 151, ef maðr mjólk- 

ar eður leggst undir 233, jafn réttur á honum 

238, ef fellir garð 144, ef undir treðst 143, 

hvernig inn skal setja, s.st., inn settr ef gjörir 

manni mein, s.st., ef maðr tekr hann inn 

settan út at ólögum, s.st., ef stangar hverr ann- 

an 143, sbr fð. 

ferð manns ef maðr tálmar 55. 

ferja, ef brotnar 153, ef maðr gengr á ólofat 154 

ferjumaðr sbr farhirðir. 
festar í hval, hvat sterkar skulu 173. 

festifjara 170. 

festingar hvalr hverr sé 174. 

festing löglig TIl. 

festingarvitni, ef eigi lifa 88. . 

festum, undan ef hvalr er skorinn 176, sbrh valr. 

fimmt ber á helgan dag 163. 

fimmtán vetra maðr váttbærr ok réttnæmr 1IS4. 

fimmtarstefna, hver vera Skal 135, dómr á 

henni 136, til garðaskipta 1429, leiguliða til 

jarðar 116, um heyskipti 135, fyri slátt 124, 
19“ 
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at brjóta garð úr fiskiá 166, um almenning 

163, til húsaskiptis 122—3, fyri jarðar leigu 

112, um hval 176. 

finnanda spik 176. 

fiskiá, ef menn eiga saman 165— 6, garð ef í gjöra, 

s.st,. ef maðr ólofat í fer 165. 

fiskivatn 165, í almenningi 169, í engi 134. 

fisk:veiðr 265—6, hvar taka má 168—9, rekna 

ef menn finna fyri ofan marbakka 181, nær 

af landi skal eigi flytja, sbr skreið. 

fjallgöngur 164, 159. 

fjárhald sitt nær maðr á 92, ef selt er af hendi 

83, nær maðr má öðrum fá 92, bróður ef mær 

hefr 66. 

fjárhaldsmaðr ef sezt í ómagaeyri óvirðan SI. 

fjárkrafa, 184. 

fjárlag, hvernig vera skal 188, upptekt ólöglig 184. 

fjársóknir, innan htraðs 192, utan hjeraðs 191. 

fjárupptekt, ólöglig 181. 

fjórmenningr, 88, 41, 184, hvar erfi 76, frillu- 

borinn, s.st., forlagseyrir hans er, sbr. for- 

lag seyrir. 

fjórðungsgjöf 88, 

fjórðungr at þyngð hvat er 204. 

fjölmæli, 57, 58. 

fjörðum, í ef hvalr flýtr 179. 

fjörumaðr, sbr rekamaðr. 

flatsmíði 190. 

flugumenn 34. 

„flutningar 178—80. 

flærð í kaupum 198. 
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fóli, ef finnst 227, 231, ef“ menn bera hann í ann- 
ars hús, s.st. 

fordæða 34. 

forlagseyrir,81, Ómaga af innstæðu 82, ef minnk- 

ar 90, fullan nær ætla skal 89, hvat til hans 

virðast skal 90, sýstkyna 89, þrímennings 90, 

fjórmennings, s.st., ef afgangs er 91, karl- 

manns, kvennmanns 89. 

farmaðr, sbr stýrimenn. 

forneskjur 34. 

fornæmi, hvat sje 239, á ferju 154, á láni 287. 

foruð, ef girða um hey manna á annars jörð 233. 

forustugeldingr, metfð 289. 

fótar afhögg, sbr níðingsverk. 

framfærendur, ef þeir eigu eigi fé 89. 

framfærsla, ef eigi er efnd 112. 

friðhelgi manna 31. 

friðbrot í kaupferðum 215. 

frilluson, 94, dóttur, -s.st., dótturson 79, dóttur- 

dóttir, s.st., sonardóttir, s.st 

frumváttr 185. 

fuglar, hvernig veiðast skulu 167, merktir, s.st. 

fúlga 161, ef með fð er gefin 198. 

fullröttisorð, 56 —T7. 

fullrjettisskaða, 223—A4. 

fundr. hversu fara skal 219, 236. 

föðurbróðir, skilgetinn 74, systir, s.st., bróðir 

frilluborinn 76, systir frilluborin, s.st., móðir 

skilfengin 72, systir samfeðra af skilgetnum 73. 

föðurdráp sbr níðingsverk 

fóðurfaðir, ef verðr ómagi barna sinna 69. 
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föður sinn fram færi hverr 89. 

föðurætt, sá eigi er rött í kominn 43. 

G. 

gagngjald 79. 

gangsilfr 85. 

garðaskipti, sbr. garðr. 

garölagsstefnur 164. 

garðsbóndi, nær varðveita skal arf 85. 

garðr, hverr gildr er 140— 41, ef brotinn er, s.st., 

143, í fiskivötnum ef brotinn er 166, hvar 

eigi er skylt at gjöra 142, 164, ábyrgð hans 

142, ef fellr á fönað 144, milli bæja 142, nær 

gjörast skal 141, vili menn eigi gjöra 142, 

164, ef fénaðr brýtr 141, 144, skipti á honum 

140, óheilagr 143, ef fellr, sbr, löggarðr. 

garðönn, meðan stendr hvat vinna skal 164. 

geitr, hvat dýrar sé 189, hvernig í haga skal 

telja 107. 

geldft, ef úr afrétt gengr 141, nær vera má í heima- 

Íöndum 155, kúgildi 196, rekstr þess í af- 

rétt 154 

geldhafrar 1829. 

geldi maðr mann sbr níðingsverk. 

geldingar 189. 

geymslufð, hversu fara skal 237. 

siptingar maður hverrst 63, ef gefr fé bróður 

með systur 68. 

giptingum sé lýst 66. 

girðir nokkurr fyri fiskiá, sbr fiskiá. 

gjafamark, sbr mark. 
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gjafir, hverjar haldast eiga 88, til klausirs ok 

byskupsstóla 96—97. 
gjalddagi 187. 

graðhest, hvernig varðveita skal 145. 

graðungr 57, ef skaðar mann, s.st., ef eltir fang 

úr kú 165, ef cigi er varðveittr eðr í afrött 

rekinn, s.st. 

grannastefna 141. Á 

grasrán 151, verð hvar A 155, 

nær tvígildist 162. 

grið þingmanna 10, hverr á gengr 31—32, ef 

maðr er veginn í griðum 32—33, hverr setja 

skal 33. 

griðmenn fari til skipsátrs 207. 

grind gild hvernig vera skal 142, sje henni upp 

skotið eða hælar brotnir, s.st, 148. 

grip, ef menn eiga saman 238, löðr í heiman- 

fylgju, sbr heimanfylgju, átalinn ef laus 

er látinn án dóms 229—30, ef riptist af 

manni 130, ósönn, ef keyptr er 200. 

gripdeildir 183. 

grísar óÓmerktir 157. 

grjót, hverr taka má af annars jörðu 132, 

gröfum, ef mein verör af 153. 

grös, skal eigi taka af annars manns jörðu 169. 

guðs vegna ef ómagi er tekinn 93. 

gull hvát kosti 188. 

gæzlumaðr hrossa á alþingi 147. 

göngur, sbr fjallgöngur. 

götufundr sbr fundr. 

göturán. sbr rán. 
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HI. 

hafnaraustr á skipi 221. 

hafnarrán 215. 

hafnarvaðmál 190. 

ha ftgkr, 209, hverjum jafn heimilar eru 224. 

háfr skotinn ef rekr 181. 

hafrar vetrgamlir hvat kosti 160, verðlag þeirra 

189, ótýndir á vetrnáttum 160, ef koma í fé" 

manns, s.st. 

hafrkið hvat dýrt sé 160. 

hafskip, ef menn eigu saman 222. 

haga, beit 116, spjöll bætist 180, hverr hennar 

má at ósekju neyta 173, 209; hversu telja 

skal í haga 106—7, hversu reka skal 125, ef 

menn ofsetja í hann 162. 

hálfgildi á hestum 145. 
handgengnir menn, nefnist eigi til alþingis 7, 

klæði þeirra 102. 

handrán 152, 232, hverr röttr á er 238. 

handsöl, ef slitin eru 113, hvar vera skulu 202, 

á landi 108. 

handvammir, hvat eru 198, sínar ábyrgist hverr 

186. 

hark ok háreysti við lögrjettu 9. 

hásetar, nær þeir skulu komatil skips 268, hvat 

opt skulu í land fara 216, hvat lengi bíði stýri- 

manns-211, ef skipan rjúfa 210, ef eigi vilja 

fartekju halda 214, ef á skilr um sigling 209, 

nær fyrigjöri fð sínu 212, hvernig hirða skulu 

vöru sína 210, ef menn leigja skiprúm af 

þeim 214, skylda þeirra á skipi 221—22, hvat 
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lengi þeirra skal bíða 212, ef frá skipi fara, 

s.st., ef ganga af skipi 206—'7, 210, ef verða 

eptir Í eyjum 212. 

hauðnur, hvat kosti 189. 

hauga, ef maðr brýtr 236. 

hefð, sbr. tuttugu. 

hefni maðr sín 53. 

Hegrancss sýslu nefndarmenn 6. 

heiðni bönnut 34. 

heimafriðr, ef brotinn er ól. 

heimaland, nær geldfð má í vera 155. 

heimanfylgja, rjúfist eigi 62, hversu hún skal 

fara 63—4, 67, 68, 70, 80. 
heimild, hver rétt st 230, ef taka hennar brestr 

229, ef maðr villir hana 238—9. 

heimili, ef maðr er veginn á h. sína 33 4. 

heimiliskviða rvitni, 57, ö8. 

heimilisröttr, öl. 

heimstefna fyrir arfs ísetu 86, á helgum dögum 

192, til heys aptrfærslu 125, til jarðabrigðar 

103, fyri kaupfox 195, til kvöðu 187, til lands- 

mála 111, til ómaga varðveizlu. 92, til skipta 

107, til skuldar 185, 192, fyri þjófnaðar á- 
burð 230. 

heimstefnuvitni 9. 

helgra daga veiðar 97, 181 —2. 

helmingsfélag 66, 67. 

hepting, ef maður tekr af hesti 147. 
hðraðssóknir. 184, 192. í 

hermenn, ef at skipi koma 212. 
hestar, þeirra verðlag 189, vís 146—7, meðferð 
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231, ef bítast 145, ef menn eigu saman 238, 

nær ógildr fellr 145. ; 

hey í afrétt, sbr. afrðtt, sala þess 121, skipti á 

því 135, á annars jörðu 120, 132—3, 135, 

ef kaupa þarf 121—22, ef í haga nekr 136, 

ef tveir menn eiga saman 121, þat nær bjóða 

skal landsdrottni, s.st, nær óheilagt er 122, 

181— 132. 

hirðis, embætti 125, 133, 150, rismál 125. 

hjáfélag í kaupferðum 220. 

hjón, hversu mörg leiguliði skal hafa 117. 

hjón, hver vera skulu 87—8, framfæri hvárt ann- 

at 90, ef skilja 68, ef giptast fátæk 67, 90, 

ef misgjöra 67, þeirra misdauti 65, 66. 

hlið hvat er 143, ef maðr opit setr 142, meðferð 

þess 132, ef brotið er 143. 

hlutamark sbr. mark. 

hlutar til ef höggvinn er skógr 130. 

hlutir, til húsaskiptis 123, um skip 223, um sigl- 

ing 209, til garðskiptis 142, um óskiptandi 

grip 200, í jarðaskipti 107. 

hnakkmiði 219. 

hnýsur, ef þær reka hverr á 181. 

hófr hófi hvar mæta skal 152. 

horn horni hvar mæta skal 152. 

hreppar hvat eru 97. 

hreppsmenn, hverir séu 97, hverja ala skal 

100— 101. 

hreppstjórnarmenn 97, þeirra embætti 97, 

154, skipti helgra daga veitum 182, skipan 

þeirra ef rofin er 97. 

„ni hl a ii Mi F 
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hrífr maðr mann sbr. blak. 

hrís, ef rifit er Á annars manns jörðu 128. 

hróf at skipi gjöri stýrimenn 208, 209. 

hross, þeirra verðlag 189, hvernig í haga skal 

telja 106, ef með fúlgu er á beit tekit 199, 

ef hepting er af tekin 147, nær í togi skal 

hafa 151, ef eigi fylgir hesti 145, ef bítr 

mann 56, ef drepa smáfénað 146, ef rekit er 

í díki eðr fen, s.st., hvernig virða skal 148, 

ábyrgð þess, s.st., ef dautt finnst úti 146, ó- 

kennt ef í land manna kemr 148, ef rennr 

eptir manni 147, ef leigt eðr löð er, s. st., 

auga hvat við liggr 149, gæzla þess á al- 

þingi 147. 

hrútar, þeirra verðlag 189, 160, ótýndir á vetr- 

náttum, s. st. 

húðarskinn hvat kosta 190. 

Húnavatns sýslu nefndarmenn 6. 

hundr, ef bítr mann 56, ef bítr fé 150, hon- 

um ef stolit er 226. 

hús, má brjóta at taka veganda 47, ef maörflytr 

innangarðs 99, hver leiguliði á 115, ef fært 

eðr aukit er 106, ef stendr eptir fardaga 115, 

ef leiguliði leggr við í 115, ef á annars jörðu 

er 106, spjöll á þeim 122; ef brotin eru 119 

— 20, ef maðr er í byrgðr 55, þeim skal ekki 

með jörðu skipta 105, ef brenna 139. - 
húsaskipti 106, sbr. skipti. 
húsgangsmenn heilbrigðir 60. 

húsgjörð, ef á er skilin 115. 

húshaga, nær fð skal úr fara 157. 
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hval, ef rekr, fundinn cór fluttr er, 81, 118, 169 

170, 171,<1793i PI 183. 
hvalbein, hverr á 177, ef út taka ok á annars 

fjöru reka 174. 

hvannastuldr 234. 

hvinnska ok sekt þar á 226. 

höfn, hverr fyrstr á 215. 

höfaðból, hverr erfi 69. 

högg ok sekt á því 51 —52. 

höggskógr, hvat sé 184, ef fyri girðingu verér 

142, á engi ef vex 134. 

hönmd, ef maðr höggr af manni, sbr. níðingsverk. 

J. 

jafnræði 62. 

jálkr, ef bítr hross til bana 146. 

jarðar. ábúð, nær maðr tapar henni fyrir mút- 

ur 113, hús ef betri eðr verri eru en þá jörð 
var seld 104, kaup 193—4, leiga ómagans 

82, skaða fyrir fardaga hverr sækja skal 109, 

skipti sem ei má rjúfa 105, nær menn fari 

til hennar 115, ef leiguliði er eigi kominn til 

116, þær byggist með handsölum 202, kon- 

ungs ef undan honum ganga 114. 

Járn, verðlag þess 188, teint 190, smíði í sakeyri 

rðtt goldit 243. 
járnhvalr, sjá skothval 170. 

járnketill nýr, hans verðlag 188. 

innsigli hvar hafa skal 194. 

innstæða ómaga 81, fölags í kaupferðum 220. 

jól, ekki skal stefna um jól 15. 

jólanótt fyrir skal segja til landabrigta 103. 
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ís, ef hvalur finnst í 180. 

íslenzkir menn, hvat mikit fé hafa skulu utan 209. 

jört, 32, ef maðr kaupir með fð konu sinnar 66. 

ómaga 81, ef fleiri búa á 100, 124, nær og 

hvernig brigða skal 103, ef at sölum farit hefr 

103, ef í skuld er seld, s.st., seli eigi átt- 

ræðr maðr 104, borgist fullum aurum af þeim 

er brigðir 104, hvernig skipta skal 105, hvar 

brjóta má 106, hvernig selja skal 108, hvern- 

ig taka skal 112—13, hverr sör óheimilar 112, 

nær af skal fara 116, skal leiguliði lögfesta, 

sjá lögfesta, ef tveimur er byggð 117, ef 

skaðt er 117, ef maðr skilr nokkut eptir á 

119, ef maðr sitr á ótekinni 120, ef myki er 

flutt af annars j. 123, hvernig skipta skal 123, 

ef í er ort 126, ef fleiri eiga 127, ef sumir 

lofa íneyzlu jarðar en sumir eigi 127, ef ort 

er Í óskiptri 128, hverr á vöxt á sinni 135, 

ef eigi fæst byggð 150, spjöll jarðar 165, nær 

lausri skal segja 114, ef kaldakol er gjört á, 

s.st., 120, hvat sá á býr skal gjöra við reka 

173, sekt skal virða úr jörð þjófs 227, 233, 

ef konungs j. er seld 233, ef maðr finnr ft í 

236, ef maðr brýtr hana til fjár 236. 
Ká. 

kaf, ef maðr hrindir manni á k. 52. 

kálfar, telist eigií haga 106, ef þeir eru ómerkt- 

ir l56—7, 
kaldakol á jörðu sjá jörð. 

karlaskr, 204. 

karlmaðr erfi fyr en kona 76. 
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kaup löglig 185, 193, hver haldast skulu 193—5, 

hver bréfa skal 194, hver haldast þó eigi 

gjöri fleiri menn 96, við útlægan 196, óséð 

200, hvat lengi þeir skulu vera er koma til 

209, á jörðu 108, kvenna 202, á reka 172. 

váttalaust nær rifta skal 108. 

kaupfox, hvat sé 195. 

kaupmenn, gefi eigi toll 209. 

kauprein 192. 

kauptíð, nær sé 30. 

ker, hvernig af jörðu færa skal 119. 

ketill, sjá járnketill. 

keypt fé hverr ábyrgist 199. 

kið, ef ómerkt eru 156. 

Kjalarþings nefndarmenn 6. 

kjarnhafrar 189. 

klaustrs, hvat gefa má til 97. 

klípr maðr mann, sjá blak. 

klæði, ef rifin eru af manni 55, hver hér mega 

berast 101, 102. sekt á ósið klæðaburðar, s. 

st., ef gefin eru, s. st, kvenna, s.st. 

knífi, ef brugðit er 45, ef maðr leggr með 45. 

kolagjörð á annars manns landi 130, skipti á 

þeim, s. st. 

kona ef drepr bónda sinn 33, ef menn hlaupa 

burtu með 34, ef þeim er nauðgat 34, ef maðr 

stendr mann á 35, ef orðskemmdar eru 57, 

manns ef legin er 59, ef maðr vænist sik hafa 

legit 61, hún á rétt á sér 61, ef giptist utan 

ráð giptingarmanns 63, ef lokkar börn til saur- 

lífis 63, hennar fð, sjá fð ok eign, hvern 
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rétt maðr á á konu sinni 65, ef hórast 67, ef 

við mann skilr, s. st., ef bóndi kennir hór 67, 

ef maðr gengr í sæng til k. 68, hafi þing sín 

68, má ættleiða 78, hennar máli 79, þarfnast 

gagngjalds ok gjafar 79, hana skal engi kaupa 

með annars fé 80, veiti vörð börnum sínum 

83, hana má lögsækja 193, hverjum hún má 

fá umboð sitt 193, hverjum kaupum hún ræðr 

202—3. 

konungr, nær hér tekr arf 84, 8ó, ef lætr refsa 

til landhreinsunar 33, bréf hans., innsigli eér 

steði er falsaðr 34, jörð konungs, sjá jörð, 

röttr hans uppi þó menn sættist 5, sö ekki 

niðr drepit 229, ef sýslumaðr fellir k. sekt 

186, konungs umboðsmaör. sjá sýslumaðr. 

korn, sjá hey. 

krafa 185, hvernig henni verjast skal 184, hver 

sekt við liggr 185. 

krossmessa á vár 199. 

kveðja, hvernig fjár skal k. 186—7. 

kveðskapr 58—59 

kvenna giptinga máldagi bréfist 194, legorðs réttr 

238. 

kvennaskr 204. 

kvikfð, tala þess í haga 106, skal eigi leigja 

lengr en lifir 197, rétt goldit í sakeyri 242, 

hversu virða skal 186—T. 
kvángast maðr yngri en tvítugr 92, 

kvíga, verðlag hennar 188. 
kvöðuvitni 9. 
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kúgildi, hvat dýrt leigja skal 196, ef deyr 5 

fátækum 197. 

kyn manns ef villt er 77. 

kýr, hver löggild sé 199, 188, ef eigi fær kálfs 

199, ef brýtr garð 141, ef deyr úr innstæðu 

197, lestir hennar bætist 197, geldmjólk 158, 
ef menn vilja eigi lengr leigja 197. 

kyýrhúðir, þeirra verðlag 190. 

kyrkja, ef vegandi kemst í 50, at kyrkju sé marki 

lýst 160, 170, til hennar skal lík flytja 182. 

E, 
laga upphaf Íslendinga 17, kaup við verkmenn 

203— 204, stefnur, hversu fara skulu 14— 15. 

lamb, ef mismarkast 158, ítala þeirra í haga 107, 

ómerkt 156. 

lambgimbrar 189. 

lambskotur 189. ; 

lán, hverr ábyrgist 200, ef selt er 201, ef eigandi 

aptr tekr 239, ef maðr ljær öðrum 239, hvern- 

ig með skal fara 186—T, 237, 239. 

land, ef selt er váttalaust 108, fyri fardaga 209, 

ef selt er handsalat 209, ef eigi sjest lögskipt 

vera 106, skipti þess til fjár ítölu 124—5, 

ábyrgð til fardaga 109, spjöll hverr sækja 

skal, s. st., nær málalaust verðr 111, ef hand- 

salat er í skuld 111, ef vötn brjóta 135, ef 

sker er fyri landi 173. 

he hvernig hval skal skera 174. 

landeigandi, hvern reka á 170 — 71, 180, hvernig 

fara skal með skot ok skothval 175—TT, ef at 

flutningi er 178, hann varðveiti vágrek 182. 
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landeign, hverr gangi sína landeign 159. 

landnám, hálfu aukit 126—T, hvernig taka skal 

127. 

landráð er níðingsverk 32, 36, ef konungr kenn- 

ir manni. 82. 

landráðamenn 228. 

landsdrottinn, ef eigi heldr bygging 116— 117, 

ef tveimr byggir 117, eignast þat á jörðu ept- 

ir verðr 120, ef andast utanlands 138, hans 

landnám á brennu 140. 

landshlutr af hval 179—80. 

landskuld, ef maðr heimtar eptir leiguliða dauð- 

an 114, nær maðr fyrigjörir landskuldum 92; 

sjá leiga. 

landsvist mannsbana 32, óbótmanns 36. 

látr 181. 

launsátt við þjóf, sjá sátt. 

lausafð nær maðr fyriheldr 227, þjófs fé hverr 

á 228. 

lausamanna skuldir 191. 

lausnar til skal eigi lögröttumenn nefna 7. 

legorðssakir 60—61, rétt hverr taka skal, s.st, 

238, á festar konu 68, ef maðr vill á konu 

koma, s. st. 

leiðarþing 12. 

leiga, eindögut ef eigi fram kemr 112, hvar eigi 

skal gjaldast 147, 186—T, ef aukin er á kon- 

ungs jörðum 118, hvar heimta skal utan ábúð- 

ar 116, hvar landsdrottinn gjaldi 117, mál- 

nytukúgildis hvat er 196, í hverju gjalda skal 

196. 
20 
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leiguból ómaga skal fyrst selja 104. 
leigufall á vinnumanni 204, 
leigufð 196, ef menn vilja eigi lengr leigja 198, 

skal eigi leigja lengr en lifir, s. st., ef vilj- 
andi er drepit 198, hvar leigu skal greiða af 
dauðu 198. 

leiguhross, sjá hross. 
leigulandi, hvat fylgja skal 117— 18. 
leiguliði, hvat af jörðu á 117, 118, 167, ef and- 

ast 114, nær til jarðar skal 115, 119, nær af 
skal fara 116, ef selr hey af jörðu 121, skylda 
hans á jörðu 115, og þar á eptir, ef brýtr 
setstokka 120, skipti þeirra 122—4. 

leigumaðr, ef eigi heldr vistarráð 203, ef eigi 
vinnr ákveðit verk 203. ef sjúkr er 204, ef 
maðr tekr vísvitandi annars leigumann 203. 

leik í ef maðr meiðist 44—5. 
lemsttarsar:10.252,.50, 

lön, lénsmenn stu eigi þeir. sem ekki geta bætt 
þat ranglega taka 29. 

lendr maðr, ef tekr fö manna ólögliga 184. 
lörept, þess verðlag 190, rött goldit í sakeyri 242. 
lestir á kú 198. 
lestir á skipi, hvernig vera skulu 210. 
leynandi lestir á kvikft 199. 
leyni maðr þjófi 229. 
lið sá veitir ránsmönnum 228. 
lim í skógi af höggit hverr á 130. 
Jík ef rekr 182. 
ljár stæltr hans verðlag 188. 
lokurán 144. 
lýgi stýrimanns 210, rekamanns 175. 
lykla, ef maðr eigi til lætr í rannsókn 231. 
lýrittar hvat séu 105. 
lýrittareiðr um blak 55, um orð 57, um kveð- 

skap 58, um fjölmæli 58, um fjárskipti 66, 
fyri óvirtan ómaga eyri 81, fyri leynd á arfi 
87, um boðburð 99, fyri hrísrif 128, fyri fén- 
aðardráp 149, at sammerktu (3157, fyri fjár- 
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vekstr 164, fyri vágrek 183, um skuld 185, 
fyri kaup við útlaga 196, fyri launsátt við þjóf 
229, fyri geymslnfð 237, hversu nefnast skal 
241, hinn meiri 224. 

lýsi, hversa mæla skal 205. 
lærðir menn, hver klæði bera nregu 102. 
lðgaurar IST—S, rétt goldnir 189. 
iðsbók, þar eigi sker skýrliga úr $—10. 
lögeyrir, hvat sé I87-S. 
lðgfesta, hvernig vera skal 125—6, 136, á heyi 

135, engi 121, tæmdi 125. skal leiguliði 116, 

hvar ónýt er 163, um snerki fram 135. 
löggarðr, hvar vera skal, ok hvernig gjörðr 140 

—14l. um hey á annars landi 182. 185, um 

engi 131, um töðuvöll 140, í fjárhögum 132, 
bæja í millum 142, ef fellr 232, ef svell eðr 
vötn koma upp hjá henum, s. st, el eigi 
er uppi haldit £33. 

lög gjöf 89. 
löghelgum dögum, hverjar sóknir má hæfa á 192. 
löghreppr, sjá hrepp. 
lögleiga, ef agkin er £96. 
Iöæmaðr, nær á þing skal kominn 7, til hans má 

gjöra stundarstefnu 16. málum má eigi skjóta 
undan honam 16, nær til hans stefna má 14 
—1ð, sá sem rýfr úrskurð hans 16, ef ólög- 
ligr sýnist árskærðr hans 15, innsigli hans sé 
fyri kaupbröfum 194, mælirar, vágir, stikur sð 

undi innsigli hans 204, ef veginn er fyri 

rétta Iögsögn 33. 
lögmáli á landi 109, hvernig lýsa skal 110, hon- 

um skipti erfingjar 1190. 
lögrðtta 8, nær til hennar skal ganga, s. st. 

lögrðttumenn, sjá nefndarmenn. 
lögveð í landi 110, því st lýst, s. st. 
ögþing, hvar vera skal ó, nær til þess koma 

skal, s, st., hvat lengi standi 8. 

M, 
Maðr at heimskari 149, at verri 226. 

207 
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' mágar.nær vitni bera megn 186. 

m ál, hvernig dæmast eigu 9, hver á alþingi dæm- 
ast, s. st, þeira lyktum skal lýst á lei ar- 
þingum 12. þeirra rétting 11. 

máldaga hverjum eigi lýsa þarf 11}, hverr rjúl- 
ast má 84. 

máli konu. hvernig fara skal 79. 
máli á landi, hvernig for 
málnyta, rekist eigi í afrétt 155, hvar hana er 

skylt at byggja 196. 
máls, nær búfe missir 145. 

máraðarstefna 14 
manndrápurnm st lýst 11, hver vægi þeim 

sýnist 50. þeir sem þá styrkja 58. 
manneldi, fYtruið skipta skal 101. 
manngjöld, 31, 95. 

mátnsbæni 32—3, 40. 

mannsbit. 46. 
mark, á hlutum í skipti 107, á rekaviti 118, 170, 

íuglum 167, þjóf 226, á skoti 1 156. á landi 
millum almennings ok eignar bónda 163, á 
fénaði ölum skal eitt vera 155— 6, því skal 
skipta 156, nær marka skal 155. ef mtr vill 
gjöra 156, nær af skal bregða, s. st, 157, til 
þess segir sá er í hrepp kemr 156, ef fleiri 
eigu sama. s. st, 157, þat má öðrum ljá 157, 

missist ef eigi er brúkat 157, ef maér leggr 

sitt á annars fð 158, ef matr leggr annars 

mark á annars fö 159, sauta, er at vetrnátt- 

um at koma 159 — 60. 
markarspjöll, sjá skóg. 
marksteinar, 105, af maðr færir 283. 
máatlaunamaðr, 82. 
matr mjölvægr, 190, í sakeyri rétt go!dinn 242, 

ef maðr stelr 226, hans óhóf á alþingi 8. 
meðalmaðr. hvat er 141. 
meiðsli. sjá níðingsverk. 
nreinbugir 68. 

meinsæri 241. 



Almennt efnis registr. 309 

meinsærismenn, 184, 241, 
melrakki. alstaðar óhelgr 168, þeirra veiðar 12. 
merki, millum landeigna skal á ganga 108 —109, 

í eyjum 108, til sætra lól. 
merkibjörk, ef höggvin er 128, þeim skal skipta 

lið, 
merkigaróðr, millum bæja 142. 
merkiósar 171. 

merkivötn 130. 

merkrkaup 196. 
metft 188, 189. 

meyjar forráð yngri en tvítugrar 64. 

misdauði hjóna 66. 
misfangi, hvernig vera skal 284 —3. 

mismarkat lamb ef verðr, sjá lamb. 
misserisbjörg, 89. 
mjólki maðr fénað 233. 

móður hvat erfi 70, skilfengin 72, óskilfengin 74, 

frilludóttir 72, móður sína framfæri hverr 89, 

ef maðr drepr, sjá níðingsverk, ef maðr 
stendr mann á 35, hvernig hún skal færa ó- 
maga, sjá óma ga. 

móðurbróðir, skilgetinn samfeðra 73, sammæðra 
74, fiilluborinn 76. 

móðurfaðir 72. 
móðurmóðir 72, móðursystir skilgetin samfeðra 

15, sammædd 74, írilluborin 76. 
morð. hvat sé. 33. 
morðingi 4l. 

Múlasýsla nefndarmenn 6. 
mundangi hlaðit skip 2086. 

munngátsdárykkjar á alþingi 8. 
mútur, bannaðar 85, 113. 
myki skal á völl færa 119, ef flatt er af annars 

jörðu, sjá, jörð. 
Mæliker 904—5. 
mælir röttr, 204— 5, 

mær, hafi fjárhald sitt tvítug 64, hvert landnám 
taki 127. 
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N. 

Naglfast, ef brotit er af jörðu 120. 
nauðsynjavitni, 9, 230. 
nauðverja, 34. 

naut, þeirra verðlag 188, f haga talin 106. ef 
drepa smáfönað 146, ef stangar mann 56, ef 
menn binda naut í húsahlut annars 128, ef á 
fóðr er tekit 199, auga ecör horn þess hvat 
við Hggr 149, hali ef skorinn er, s. st.. ef 

naut stangar 150, ef á skip em flutt 254, 
geldin nær afmarka skal 158. 

ná vistarmenn, 40, 282. 
nefna skal eigi til lausnar, %. 
nefndarmenn hverir vera skak 5, hvat marg= 

ir 6, kaup Þeirra, s. st., ef þat er eigi gold- 
it 6, þá fæti bændr 7, næs til þings komi, 
s. st, hvat margir í lögröttu vera skulu $, 

þeirra eiðr, s. st., þeirra skíkkun í lögröttu, 
s. st, ef þá á skili 10, hvar hálar sektir 
e'on 10. 

nes, hvar girða skal fyrir 142. 
net, ef maðr finnr í látrum 1St. 
netlö g hvat ern 172, ef ser flýtir í 173, ef ut- 

ar er viðr 173, ef, menn særa hval fyri ut- 
an þau 180, hverr maðr á veiði sína fyri ut 
an þan, s. st. 

níðingsverk, hver eru 32—5. 
Norðmenn, ef sín á milli berjast 215. 
Noregsmenn, ef við útlenda berjast 15. 
Noregs til hversa löng stefna skal vera 14. 

nýlendum, hverniz Þoðburðr fari á þeim 108. 
nytfatl 149, 231. 
ny verk, hvenær sækja má 1989. 
næpum, ef maðr stelr 234. 

e. Á 
Úbótamenn hverir stu 33, ef þeirra er hefnt Sá. 
ódábta mönnum st lýst á alþingi tl. 
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óðalsjörðum hverr fyrigjöri 36, ef í skipti 
eru 73, hverr þær ertir, s. st. 

óðs manns verk, 39. 
ofdrykkja á alþingi 10. 
ofhlaðit skip 206. 
ofkeypt ef kona hefr 203. 
ofríki í rannsókn 231. 
oftalt, skal aptr ganga 185. 

ógildir, hverir stu 34, 122, 145, hestr hverr 
verðr, sjá hestr. 

óheimilt, ef maðr selr 113, 198. 
óhelgir eru þeir, sem verja dæmt fé 186. 
ókvæðisorð, 57. 
ólöð, ef matr tekr nokkut 238. 
ómagar, hjóna 90—91, á fö hjóna 65, þeirra 

ábyrgð 92, 95, ráði eigi kaupum 202, hvern- 

ig flytjast eigu 94—5, ódæmdr ef til manns 
kemr 92—3, nær fæta skal eðr fúlga fyrir 
inna 91, rangfluttr 98, sbr. 95, 98, framfærslu= 
lausir 97, hvar arfi fylgja 91, 80—SI1, skipti 
þeirra 91—3, ef menn um þá á greinir 93, ef 
um fram verða 92, ef eigi er tekit við hon- 
um 95, hvernig lögbjóða skal 92, fari í ætt 
fram 91, skulu staðfestast 97, ef úr vist er 
vísat 91, nær ávöxt á fjár síns 81, ef maðr 
framfærir án skyldu 98, ef arf ber undir 81, 
á ættleiðings fé 78, sína færi móðir frændum 
91, fyrnarí systkynum 89, óskyldari þremen- 
ingum 90, ef honum er vísat eptir eldi 139, 
ef honum er vísat til at stela 227, ef hann 
stelr 232, verk hans hverr ábyrgist 139, 238, 
nær af fé hverfa 90, nær úr ómegð eru 92, 
ef fö á eptir þá hann andast 93. 

ómagaeyrir 79, hvar skerðir 80, skal virða 80, 
óvirör 81, ef er til fimm hundraða 81, færist 
eigi úr fjórðungi 80, ef maðr lætur hann laus- 
an ódæmdan 83, erfingi má halda hann 82. 

ómagafð, hverr varðveita skal 80, sbr. ómaga- 
BYTITI 
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ómaga fjárhald, ef selt er 83. 
ómaga forlagseyrir 81. 
ómaga frændr sjái eptir fjárhaldi 81. 
ómaga jörð ef dæmist 102, efjörð á 82, ef fjár- 

haldsmaðr selr jörð 102—3. 
ómarkat fö 166. 
ónefndir, ef lögréttumenn eru 7. 
ónýta gjöra sik meinsærismenn 241. 
orð, hver eigi cru saknæm 59. 
orrusta, ef menn deyja saman í, sjá bráó- 

dauðra manna arf. 
ósar, hverir reka ráða 171, ef brjótast upp í fjöru 

manns, S. st. 

ósðð, ef menn kaupa 200. 
óskil, ef menn gjöra 238. 
óskipt jörð, sjá jörð. 
óvilja slys 224. 
óvísa vargr ð8. 
óðölnum frá má engi arfi játa 77. 

P. 

Páskir fyri skal menn til þings nefna 5. 
Páskum hvat nær stefna má 14. 
peningar, ef manni eru liðir til giptingar 64. 
Pötursmessu aptan skal til alþingis koma 5. 
prest skal fá til þeirra er Hflátast 50, ef þeir 

eigi vitja fátækra 96. 

próf skal undan refsing ganga 227. 
prófenta:1112. 
pundari, réttr hverr er 204, ef menn hafa rang- 

an 205. 

pústr ok sekt á honum 54. 

R. 

Ráð, sjá banaráð, til þjófnaðar 227. 
ráðspjöll á festarkonu manns 68. 

rán, hvat sö 35. á heyi eðr korni 124, í kaup- 
um 195—6, í arti 86, ef búi er inni haldit 
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144, fyri húshaga ísetu 151, á götu 152, á 
höfn 215, á þjófi 228. 

ránbugr 175. 
Rangárþings nefndarmenn 6. 
rángnefndir menn til þings 7. 
rangt ef mál er upp borit á alþingi 11. 
rannsókn, eptir stolnu fð 230—31, ef botin er 

231, ólöglig, s. st. 
ránsmenn 228. 
rávörðr á skipi 222 
refsa skal þjófi 226—7, vándum mönnum 227. 

reiðaspjöll, 216. 
reiði, skips ef brotnar 224. 
reka allan fyri landi sínu á hverr maðr 170, ef 

festir í miðjum ósi 171, ef maðr kaupir 172, 

á skeri 173, ef fleiri menn eigu saman 174, 
nær varðveizlumaðr er laus við, s.st., ef seldr 

— er fyri fardaga 108. 
ekamaðr, hvat af reka á 171—2, honum skal 

orð gjöra ef hval rekr 174. 
rekamark, 172, ef hval eðr við rekr á því 175, 

ef hvalr er veiddr í því 180. 
rekhvalr. hvat er 182. 
rekstr 154—ð. 
rekstrar 152. 
rðttari, sjá sýslumaór. 
röttindi, ef maðr fær eigi í héraði 16, þeim 

skal eigi tálma 16. 
réttir, hvar vera skulu 152. 

röttlaus hver sö 60. 
röttr. eykstat helmingi 10, 51, tekst fyr en kon- 

ungs sekt 54, 139—40, hans ef sekr synjar 
55, á festarkonu manns 68, á fúnaði hafa 
allir jafnan 238, hvar konungr á eigi öð. 

rifhrís, hvat er 134, ef fyri girtingu vertr 142. 
riptist gripr af manni 230. 
rjúpur veiðist eigi 168. 
róa skal engi á annan 218. 
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ró gr, ok sekt á honum 58, til hans ef markat 
er fé manna 159. 

rosmhvala veiði 169. 

rostung, skotinn ef rekr Ísl. 
ryskjast, sjá blak. 
rýtingar fyrirboðnir 45. 

s. 

Sakaráberi skal fyri sök hverri 55, 187. 
sakcyrir, nær fellr 54, í hverju gjalda skal 242, 

hvernig virða skal, s. st. 

salastefnur, 13, 32, 53, 60. 
salti í liggr sök 191. 

sálugjafir, 89. 
saman ef menn eigu þat eigi má skipta 200. 
samflot at lögum lagt hversu halda skal 219. 
samfæddum af kominn taki arf fyr en frillu= 

borinn 76—T, 
samkomulag, 196. 
sammerkt ef menn eigu, sjá mark. 
sárabót, sjá fénaðr. 
sauðir, í haga taldir 106—T, að goldnir 158, ó- 

markaðir 159, vetrgamlir 189, sjá fé, fðnað. 
sel. ef menn veiða 181, ef menn stela 233. 
selaveiði fyri annars manns jörðu 181. 
scli maðr mann af landi burt 37, meir en átti 

109, óheimilt 113, 200, tveimr sama 196. 
stttareiðr, hversu nefna 240, fyri váðaverk 45, 

brennuráð 140, fals 194, fyri slitið samflot 
219, þjófnað 2381—3, fund 236. 

setstokkar, sjá leiguliði. 
sigli menn á aðra 218. 

sigling hvernig minnka skal 218. 
siglingaraustr á skipi 222. 
silfr, þess verðlag 188. 
sjónarvitni 4l. 

sjáválk, 213, 
skáldskap, ef snúit er á hendr manni 58. 
Skaptafellssýslu nefndarmenn $. 
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skatt, hverr gjalda á 28, í hverju, s. st. 
sker fyrir landi hverr á 173. 
skilgetnir erfi fyrstir 72. 
skilorð á brú, sjá brú. 
skinna, dýrleiki 188, 190, vara öll rétt goldin í 

sakeyri 249. 

skjóla hvat sé 188, 204. 
skip, hvert fært er 206, löglangt 222, ef matr 

vill til ferju hafa 158, hversu hlaða skal 206, 
ef í öræfi hittir 207, hvernig setja skal 207 — 
8, ef aptr sezt 208, ef lötta þarf 212— 13, ef 
lestist 213, brýtr 213— 14,218, ef menn brjóta 
untlir mönnum 216, ef menn saman eigu 2229, 

258, ef í óleyfi er tekit 222—3, 238, ef veðr 
tekr upp 224—5. hvernig festa skal 225, ef 
menn npp setja Í annars uppsát 225, ábyrgð 
þess 238, ef maðr hvoltir því undir manni 52. 

skipan, rotin hvat sé 211, ef háseti rýfr 210, 239. 

skipara, annars ef maðr tekr 239, sbr. háseti. 

skipdráttar, skuln menn koma til 207 —8. 
skiphlutr, af hval 179. 
skiphræi skal bjarga 213. 
skipleigur, nær stýrimaðrá 214. af yfirburti 218. 
skipmenn, ef finna fð í sjó 236. 
skipsátr, sjá skipdráttr. 
skipti, á arti 87, bæjum 108. dallandi 105, dilk- 

um 159, engjum 124, fö því er eigi finnst eiz- 
andi at 160—-161, fiski-á 166, görðum 140, 
leiguliða á húsum 122, kolum 129—30, marki 
156, vötnum 185. 

skiptum, hver ráða skal 105, 108, 128—9, 166, - 

200, nær til þeirra koma skal 107, 229, vili 
eigi maðr til koma 107, þau skulu eigi til 
skaða 129, húsa hvernig krefja skal 122—3, sö 
lýst á þingi 107. 

skógar áverki 127—S8, högg leiguliða 118, 109, 
ólögligt 128. 

Skógarmerki sínu á hverr viðarvöxt í 181. 
skógarskipti 128—9. 
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skógr, til hlutar höggvinn 130, allr höggvinn 
131, á annars jörðu 129—30 í honum hvat 

höggva má 129, annars hvar beita má 130, 
ef í engi vex 134. annars ef fö er í rekit 131. 

skot, ef í hval finnst 175, 181, ef leynt er 176, 
hversu lýsa skal 181, hvernig með skal fura 

176, hverr varðveiti 176, í almennings hval 

170, ef fleiri eru í hval 176. 

skatfð, ef maðr vill eigi greiða 177. 
skothval, hverir virði 176, hvernig skera skal 

176—T. 

skotmaðr, hvar heimting á síns hlutar 176—T, 

ef eigi kemr til hvals, s. st., hans hlutr 178, 
181, hans umboðsmatr 177. 

skreið flytist eigi af landinu meðan hallæri er 226. 
skriðum, ef menn verða fyri 78. 

skrúðklæti 190, sjá klæði, 
skuldir öreiga 190, ef eigi vitu váttar 187, dauts 

manns 79. 191, lausamanna 191, útlagans 37, 

kaupmanna 30, um hverjar eitr skal vera 185, 
ef stendr tuttugu ár 191, dæmda sá eiei peldr 

186, hverr atherda skal 186, þeirra vegna ef 
jörð er seld 103, hvernig þeirra skal krefja 
185, af tölagsbúi 80, hverjum maðr skal lúka 
202, ef matr vill eigi við taka 104, ef eigi 
kemr til viðtöku 186, þær skulu fyrst lúkast 

13, hverjar eigi skulu lúkast 80. 
skuldskeytingar 202. 

at þizrgja á sjálfum sér ö6. 
ríósakeyri rett goldit 242. 
áðr mann, sjá högg. 

snápr, Gl. 
sóknarmenn sýslumanna 7. 
sóknir hverjar hafa ná á löghe'gum dögum 192. 
sól ráði um sumar 95 

sonardóttir, TI—2, 76. 
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sonarson, 69— 70, 76, ef fleiri ern 71. 

sonr, elzti hafi höfutból 60—70. ættleitings 71, 
ef matr drepr sjá níðingsverk. 

spáfarir, 84. 
staður ok stund, sjá kaup hver bréfa skal. 

staka; sjá taglhög g. 
stakkgarðar: 148. 
stangi fö, sjá fénatr, naut. 

stefna, 14—15. sem eigi má spilla 137. 
stefnandi, e! cigi kemr 15. 

stefndr. ef eiei kemr 15— 16, 104. 
stela, ef maðr vísar ómaga 227. 
stíflur, sjá vatn, vatnsveiting. 
stikur 204—ð. 

stóðhestr, 189, ef tagl er skorið úr honum, sjá 
taglskurð. 

stolinn, hvat sá skal hafa er sínu er st. 233. 
stuldr til eyris 226, 234, til merkr 226, til 

tveggja marka 227, hverr eigi er refsingar- 
verðr 226, ef maðr keniiir manni 230, 282. 

stundarstefna, 16. 
stýrimenn, hvat margir vera skulu 210, flytti 

eigi menn til út'anda burt undan málnm 30, 
taki arf útlendra 83, seli eigi ofdyrt 30, ef 
taka of marga á skip 206. 7, ef tvennt segir 
fil siglingar 209, hvat gjöra skal við þá er af 

skipi ganga 210. fái léiðsögumann 210, hvat 

lengi skal bíða hans 211, ef skipan rýfr undir i 
háseta 214, ali menn til skipdráttar 208, láti 
gjöra hróf at skipi, s. st. í RS í 

svartðfast land ef vötn brjóta 1356. 
svín, ef höggr menn 56, skal eigi í landitélja 

107, ef í akr eðr eng kemr 144, relást gi 
í afrött 162, ef gjöra skaða, s. st. 

sundum, ef hvalr flýtr í 179. 
syýr, hvat dýr sé 189—90. 
sýslumaðr, hans embætti, vi6 nefndarmenn ó, 

7, við sýslurekstr 29, við skulduga lausamenn 
191, alþingis reið 7, í sóknum fyrir atra 192, 
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á leiðarþingum 12, við Óódáðamenn 11, vánda 

menn 227, seka menn 39, þjófa 227—S. Hann 
meti eigi fals ok hvar fyri 194, ef afrækir 
rött at gjöra 30, 47t—50, 122, hans sóknar- 
menn 7, 29, konungs sekt hvar fellir 186, ef 
fö tekr upp ólöglega 184, innsigli hans söu 
fyri kaupbrjefum 194, taki saman þingvíti 10, 
varðveiti mæliker, pundara ok stikur 204—5, 
má gjöra stundarstefnu 16, ef stefnt er fyri 
hann, hver sök við liggr. s. st. 

systir, samfeðra skilgetin 72, sanmædd skilget- 
in af móður skilgetinni 73, samfeðra frillu- 
borin 76. 

systkyn, ef skilja bú, gjaldi skatt: 28, þeirra for= 
lagseyrir 89. 

systkynabörn 73, 76. þeim næstir 75. 
systkynadætr 73, Tö, synir skilgetnir, sömu 

stöðum. 
systrabörn 76, dætr 73, 75. 
systrabarn sítt nær maðr erfir 76. 
sæki tveir einn í senn 193. . 
særðr á þingi ef maðr er 38, ef fleiri særa en 

einn 52. 
sætr, 151, hvar vera skulu 161— 2, til þeirra skulu 

merki, s. st, ekki í afrött 155, í almenningi 
169, ef menn brenna 170. 

sætt skal eigi rjúfa 215, við þjóf ef gjörð er 229. 
sök á annars fö gefi engi 192, sína ef maðr kann 

eigi at sækja 192. 

æt. 

taðfall, á jörð 123, 
taglhögg, á hrossi 149. 

taglskurðr, 147. 
taki maðr fyri öðrum 183. 
tálkn ef út taka 174, hverr þan á 177. 
teningakast, 240 
tilfarar, ef synjað er 86. 
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tilgjöf, hvernig gefa skuli 62, hvernig um hana 
fari 62—63, 64, 66, 67, 79. 

tillag til framfæris foreldrum ok börnum 89— 90. 
tíu menn til þings 56. 

tíundargjöf, 89. 
tíundar skiptis fundur 100, hana hverjum ætla 

skal 97. 
tjóðrfjenaðr, 144. 
tog, á hrossum, sjá hross. 
tólfmánaða stefna 14. 
toll skulu kaupmenn eigi gefa 209. 
torf, hvar í annars landi má grafa 153, til lög- 

garða hvar grafa skal 132. 
torfskurðr leigvliða 118. 

torreki sínu lýsi menn 230 
traðgjöf, 122. 
trö sjá viðr. 
trú kristileg hvat sje 17. 
tryggrofi, 59. 
trölla uppvakning bönnut 34. 
tvegga mánaða stefna 14. 
tvímánuðr, 161. 
tvítugr hverr er 77. 
túlk skulu allir á skip fá 210 
túnaskipti, 106, ef menn auka vilja, s. st. 
tungu ef menn skera úr höfði manns, sjá níð= 

ingsverk. ð 
tungupundari, sjá pundari. 
tuttugu ára gamall maður “játi sarli 77, vetra 

hefð 137, vetr ef skuld stendur 191. 
tylftareiður. 59, um víg 42, fyri brennu 140, 

hversu nefna skal 240. 
töðuvöllr, ef fyri girðingu verðr 142, ef menn 

ríða hann eðr ganga 143. 
tölur réttar hafist menn við 185. 

U. 

Ullar verðlag 190, rött goldin í sakeyri 242. 
umboð lJögligt 184, 192, nær endrnýja má 34. 
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hvat lengi standa skal. s. st., ef dulit er 138, 
til at stefna 192, sverist 187. 

umboðsmenn hafi þeir er sigla 84, hvar hafa 
skal 137, hans skylda 137—8, skylda 188, 
ef andast, s. st, sýslumanns meti eigi fals 

194, hvar honum skal gjalda en eigi eig- 
anda 202. 

umhleypinga, sá er tekr ólögliga 12. 
upphaf íslenzkra laga 17. 
uppsát annarra, ef ménn setja skip í 224—5, ef 

þatan vilja eigi skip draga 225. 
urgur í þjóswn 174. 

usla ábyrgð 142, hann metist 143. 

uslagjöld, lokin hvar kallast 144, 130, fyri jarð= 
brot 141. . 

utanlands ef maór er 14, 138, þrem árumlengr 
193, ef maðr deyr 84- 5. 

út-arfar 67. 
útferðar kostnatr 85. 
úthýsum, ef þjófr finnst í 231. 
útlausn fénatar 144. 
útlegð fyri dómrof 14, víg 31, rán 36, knífalög 

45, víg ok ákomur 46—T lemstrarsár 59, fyri- 
stöðu á arfi 86, brennu 139, leynd á skoti 
176, vön á dæmdu fé 186, þjófnað 227, mein- 
særi 241, ef leiguliði er í 114, sé lýst 38. 

útlendir menn 30, þeirra málaferli hér, s. st., 
hverir hér taka arf 84, hversu arfr þeirra fer 
83, ef hér eiga börn eptir 94. 

útlægum, ef arfr tæmist 37, ef maér rænirmann 
229, ef við er keypt 196, hans ómagar 36, 
erfingjar 36, hýsing 38, fé hverr vartveitir 31, 
jarðir selist eigi 31, skuldir, s. st. 

exi, hans verðlag 188. 

x. 

váðaeldr, 139.. 
váðaverk, 43—44, 218. 
vaðmál, skileyrir 144, mórent 187—8, hversu 

y 
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goldit 242. MM 
vágir, einar skulu um allt land 204. 

vágrek, sið. hvæt sé 182, hversu með skal fara 
182— 3. 

valdsmenn sjá sýslumenn. 
vali alla má konungr alstaðar veiða láta 168 
vallar gartr 140, skipti 124. 

antalt, 180. 

Væpn, ef borin era á alþingi 10. ef falla á menn 44. 
vápnatak, 11. . 
varningr austræn Í sækeyd rétt goldinn 249, 

sest cigi ofdýrt 30. j 
vatn, falli til bæja 105, því hversu veita skal 

eng 131, veiting þess 133, 165, hvernig skipta 
skal 138, hver þess má neyta 173. 

vatnsbáta. ef menn saman eigu 223. 
Vættalaust. 108. 

váttaleiðsla, und arf 86, til tánsú heyi 124, á 
fimmtarstelnu 186—T. ð 

Váttar, nær þeim er fyriskatið 86, 87, beggja 
sveri eigi 187, ef eru utan höraðs. IS4. ef 

enatr kemr þeim ekki at sér 220, hverr þeira 
má eigi njóta #41. 

Vax, þess verðlag 190. 
vebönd, á alþingi $, ef men sitja óldfat innan 

þeirra S, ef menn ganga utan þeirea -nauð= 
synjalaust 9, ef háreysti er gjör utan þeira s.st. 

Vvæð, Í landi 110, nær gefa ett selja smá 11, 201, 

hverr ábyrgist 200 —201, hvert várða skal 201, 
hversu með skal fara, set. andars el maðr 
selt 112. á grip 790. 

veðfox, 202 | 
veði menn st sektalanst 240. 
Veðrfastir, ef skipmenn verða 221. 
Vegalall, 154. 

Veganda fo ef eigi vinnst. il bóta 31, hverr 

honum bjargar 3$, eptirlör 46 
Vigarán, 152. 

eð 

|. ós 

vera skal, s.st., í feigu F96, í sakeyri rett: 
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„vegu alfæra hvernig gjöra skal 152. 
veiða, ef maðr vill eiganda 166. 
veiðigögn, 167. 
veiðistöður, 166. 
veiðivöl, 166. 
vciðr, hver er 180, henni skal eigi spilla166, fyri 

reka ok í netlögum 172—3. 
vél, um landsmála 111. 
vélakaup, 79, 96. 
völasóknir, 193— 4. 
veri í ef skipan er rofin 239. 
verkafall, 149. 
verkatjón sjá leigufall. 
verkmanna kaup 203—4, sjá leigumaðr. 
viðarköstr, ef brenndr er 140. 

viðarmark, 170, 
viðarvöxtr 184, sjá skóg. 
viðr, til húsa lagtr 115, ef rekr 119, ef spillt 

er 128, el í þjóðbrant vex 180, í almenningi 
169, markaðr ef rekr 170, í ósa ef rekr 171, 
at ósum ofan ef rekr 171—2, ef kastar yfir 
malarkamb 171, á annars fjöru ef fluttr er 
172, ef flýtr í netlögum 173, á rekamarki 176, 
af annars reka hvar taka má 224, hversu 
festa skal 225, ef upp tekr, s.st. 

viðrmælis er hverr verðr 14. 
viðrvist sína beri hverr 195. 
vingjafir, 88. 
vinna fyri skuld 190. 
vinnumánn, annars ef maðr tekr 289, sjá leigu- 

maðr. ; 
virðingar skal komattil fyri miðjan dag 107, 222. 
vistaðr ómagi 91. 
vitni eitt ekkert tvö tíu 9, hverjum eigi koma 

andvitni í móti, sst., eins megu tveir við 
taka 185, hvat lengi skal ábyrgjast 191, hverir 
eigi bera megu 184, hrinda hefð 187, hversu 

fara skulu 195. 
vígaferli, 185. 

mn nn 
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Víglýsing, 40, hennar vitni 41. 
Vígsbætr virðist 83—4. 
Vígssóknir, 41. 

vítafð, 117, 123. 124, 133, hvat sé 186, 200—1, 
þess sóknir 184—5. 

Vöðlaþings nefndarmenn 6. 
vökum, ef hvalr finnst í 180. 
völlr annars ef sleginn er 124, sjá töðuvöllr. 
vöndull heys 234. 
vöru sína hirði hásetar 210, til hennar fellist eigi 

sakeyrir 242. 
vörusmíði, 190. 
vörzlumaðr fyri bús útlausn 144—5, fyri þjóf- 

stolnu fð 229. L 
vörgzlur fullar 96, hvat eru 82, móti ómaga fö 

81, arfi útlendra 83, arfi íslenzkra utanlands 

85, móti heyi 122, fúlgufð 161, skotfð 177. 
vötn, ef girða at heyi 133, ef brjóta land 185, 

hvernig renna skulu 165, ef fyri ofan reka 
eru 171, sjá vatn. 

EB. 
Þegngildl, 217, hvat er 31, fyri ómaga 95. 
þegnskylda, 28. 
þernur, hvar veiða skal 167, sjá fuglaveiði. 
þing sæki bændr 100, nær þangat komnir söu, s. 

st., hver einvirki sæki, s.st., hvat lengi standi 
8, ef menn berjast á því 60, skiptum sé lýst 
á því 107, brúarskilorði 153, marki 156, um 
ómaga 92—3. ð 

Þingeyjarsýslu nefndarmenn, 6. 
þingfararkaup, 28. 

bingför í ef misfangi verðr 235. 

Þinghússgjörð, til hennar leggist þingvíti 11. 
Þingmenn eigu drykk í lögréttu borinn 9, skulu 

eigi æja í engjum bænda 148. 
Þingstefnu vitni, 9, 
bingvíti, 10, ef fleiri hafa at gegna 100, sá eigi 

vill gjalda 10— 11. 
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þjóðbraut, ef viðr vex í, sjá witr, ef um er 
girt 145. 

þjóðgata, hvat sé 152. 
þjóðvegr, ef liggr at garði 142, ef maðr vill 

hann eigi fara, s.st. 
þjófr; fyri skógarhögg 128, leyndarmark á ann- 

ars fé 158—9, merkta fugla 167—8, leynd á 
skoti 176, vágrek 183, rangan mælir 205, sel 

233, hauk, s.st, aldini 234, misfanga 235, 

fund 236, heimiklarvillu 239, hans ef hefnt 
er 33, hann má binda 51, ef sekr er fluttr 
yfir á 154, ber eigi vitni 184, útlægr 227, 
dræpr 226, hvar drepa skal 227—S, fé af 
honum tekit hverr á 228, hans lansafð s.st, 
ábyrgð 227, ef verjast vill 228, hvernig með 

skal fara 227—S, ef. maðr rænir mann hon=, 

um 228, ef nokknir er at með honum 228, 

ef maðr tekr fé sitt af honum 229, ef mair 
leynir honum 229, ef hann er ntanhöðraðs 230, 
ef hann eigi fylgir fé 232. ef eigt hefr fé til 

bóta 234, sá sem ræðr hann ráðum 227. 
þjófsnantr, hverr sé 154, 227. 
hjófatolit ef maðr kennir fé sitt hjá öðrum 229. 
þjósir, ef reka á annars land 174. 
þórnessþings nefndarmenn, 6. 
gh nefndarmenn, 6. 
borskr, flattr á borði 178. 

þrábeiting. ef menn beita 1718. 
þráseta, lol. 3 
þriði liðr-hvar erfi, 75. FR “ 
þremenningar hvar erfi 76, þeirra forlagseyr- 

ir 90. 

brjóts fö 186. 
þrjótshlutr, 108. 
Þrjózka, 11. 
Þrot, hvar heita skal 
Þverárþings nefndarmenn, 6. 
bvergarðar í fiskiám fyriboðnir 1686. 
þýfi sð lýst á þingi 230. 

hr 
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Æ, 

æðr hvar veiðast ekuln 167. 
æja hvar menn mega 134, sjá þingmenn. 
ær, þeirra verðlag 188, ef snöggvar ern 190. 
ætt, hvat lengi ómagar Íara fram í, sjá ómagar. 
ættkvísl Einni ef fleiri arfar eru í 71. 
ættleiða hverr má 77. 
ættlæiddr hvat fé hafa skal 78. 
ættleiðing, 77; hvernig lýsa skal 78, ólöglig 78. 
ættleiðingr hvar erfi 71, hverja ómaga fram 

færi 78, son hans hvar erli 71. 
.. , 

0. 

öfundarbót hvar við liggr 224, á fönaði 238. 
öfnndarrötti, á honum Öllum er ein sök 149. 

öldungshúð; 190. 
ölmusa. hverjum eigi skal gefást 60. 
ölmusumenn, ef vanvirða bændr 60. 

Öræfi, ef skip hitta í þau 207. 
óxarþærur, 178. 



Prentvillur og leitrjettingar: 

Bls. 109 þingvitni les þingvíti; 122? skyn 1. skil; 137 

gengr, sá |. gengr sá; 19?7 kunungs |. konung; 26?? konugi 

1. konungi; 29?6 fjórðungi 1. fjórðungi hverjum; 30? skamma 

l.skemma; 31? eiginkonur fyri |. eiginkonnr eðr frændkonnur 

fyri; 3820 syni 1. syni; 46!9 6. 1. 16; 5027 þingi l. þingum; 

ö6!T bítinn |. bitinn; 63? 6 1. 12; 659 annars 1. annars fð; 

66!6 er sök 1. er sú sök. Aptan við sönfu línu bætist: En 

ef hann verðr sannr at því, reiði slíkt sveininum, sem hann 

gaf hans, ok heiti drengr at verri; 70?9 mera ihafði 1. meira 

hafði; '79?5 næst 1. mest; 85% garðshóndi |. garðsbóndi; 

9127 ska 1. skal; 9317 hurt |. bort; 9920 fyr 1. firr; 106 

sem sem l. sem; 1l4 sakir., þó |. sakir, þó; LL6%t{ 1, eigi; 

11829 hægliga l. hagliga; 122? heimilar. jafnheimilar; 12378 

þann þann 1. þann; 1257 til sitja Í. til at sitja; 126?4 sál. 

svá; 1272? með at 1. með Þeim at; 135 blaðsíðutal 234 

1. 135; 137 kapitulatal 38 1. 28; 1607 má |. skal; 165'? 

kapítulatal 58 1. 66; 1652! bekkr, er 1. bekkr; 1739 þá 1. 

þó; 1838 þingi 1. alþingi; 1879 kivikfö l. kvikfé; 191 5 ár 

1. 3 ár; 2017 gagn |. eign; 202'5 heimtaði 1. héimilaði; 

2052 athafnar 1. áhafnar; 2067 skipa l. skipi; 216?8 bálka- 

brún 1. búlkabrún; 2192 Ef 1, En; 223!5 af l. ef; 2265 

aptr Í. optarr. 
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